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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 1515/138590 (1)

Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα των
γεωργικών στατιστικών έτους 2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 992/1979 

«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την 
εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος 
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280). 

β) Του άρθρου 21 και της παραγράφου 3 του άρθρου 
22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 247), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). 

δ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194), όπως ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 

Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ Α΄ 213).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

3. Την υπ’ αριθμ. 85/360/ΕΟΚ απόφαση του Συμβουλίου 
της 16ης Ιουλίου 1985 «σχετικά με την αναδιάρθρω−
ση του συστήματος γεωργικών στατιστικών ερευνών 
στην Ελλάδα» (EE L 191), όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθμ. 90/386/ ΕΟΚ (EE L 190) και 92/582/ ΕΟΚ (EE L 
394) όμοιες αποφάσεις.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη των πιστώσεων που 
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
το οικονομικό έτος 2013, ύψους 48.000 ευρώ.

5. Την υπ’ αριθμ. 439/120837 με ΑΔΑ: ΒΛΛ9Β−Π71 από−
φαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο−
μικών Αναφορών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίζουμε:

1. Για το τρέχον οικονομικό έτος εγκρίνεται η διάθε−
ση χρηματικού ποσού ύψους σαράντα οκτώ χιλιάδων 
(48.000) ευρώ σε βάρος των πιστώσεων που έχουν 
εγγραφεί στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έτους 
2013, στον Φορέα 29−110 και με ΚΑΕ 5256 «Δαπάνες 
Γεωργικών Στατιστικών», με σκοπό τη συνέχιση και βελ−
τίωση του προγράμματος των γεωργικών στατιστικών, 
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων για την 
έρευνα εκτίμησης φυτικής και ζωικής παραγωγής.

2. Η κατανομή των ανωτέρω ποσών ανά Διεύθυνση Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας, ενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, μετά από εισή−
γηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίω−
σης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
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    Αριθμ. 4424/137557 (2)
Επέκταση της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμμα−

τος επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες μελισ−
σών για την περίοδο 2013−2014.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του Π.Δ. 133/1992 «Επιβολή υγειονο−

μικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυ−
γίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά 
νοσήματα» (ΦΕΚ Α΄ 66). 

β) Του Παραρτήματος Β του άρθρου 23 του Π.Δ. 184/ 
1996 (ΦΕΚ Α΄ 137).

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). 

ε) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ43/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακό−
πουλο Μάξιμο» (ΦΕΚ Β΄ 2094).

3. Την υπ’ αριθμ. 2011/881/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2011 για την έγκριση 
της χρηματοδοτικής απόφασης με σκοπό την υποστή−
ριξη εθελοντικών μελετών επιτήρησης σχετικά με τις 
απώλειες στις αποικίες μελισσών (ΕΕ L 343).

4. Την υπ’ αριθμ. 2012/362/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη χρηματο−
δοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένα 
κράτη μέλη με σκοπό την υποστήριξη των εθελοντικών 
μελετών επιτήρησης που αφορούν τις απώλειες στις 
αποικίες μελισσών (EE L 176).

5. Την υπ’ αριθμ. 2013/512/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη χρη−
ματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σε ορισμένα κράτη 
μέλη με σκοπό την υποστήριξη των εθελοντικών μελετών 
επιτήρησης που αφορούν τις απώλειες στις αποικίες 
μελισσών για την χρονική περίοδο 2013− 2014 (EE L 279).

6. Την υπ’ αριθμ. 3765/101588/10.10.2012 κοινή απόφαση 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή πιλοτικού 
προγράμματος επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες 
μελισσών» (ΦΕΚ Β΄ 2741). 

7. Την υπ’ αριθμ. 1273/38892/29.3.2013 κοινή απόφα−
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση 
προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύ−
σεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών 
μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, το έτος 2013» 
(ΦΕΚ Β΄ 730).

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπλεόν δαπάνη για το έτος 2013 σε 
σχέση με αυτή που έχει προβλεφθεί στην υπ’ αριθμ. 
1273/38892/29−3−2013 Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση προγράμματος οικο−
νομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν 
από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του 
ζωικού κεφαλαίου, το έτος 2013» (Β΄ 730), καθώς και ότι 
η εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη για το 
έτς 2014 και τυχόν δαπάνη θα προβλεφθεί σε Κ.Υ.Α. και 
θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΑΕ 5329 
του Φ29/110), με κοινοτική συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι τεχνικές λεπτο−
μέρειες επέκτασης της εφαρμογής του πιλοτικού προ−
γράμματος επιτήρησης και διερεύνησης των απωλειών 
στις αποικίες μελισσών των μελισσοκομείων όλης της 
χώρας (εφεξής Προγράμματος), για την περίοδο 2013−
2014. 

2. Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμ−
ματος καθορίζονται στα Παραρτήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 και 9 του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Με εγκυκλίους της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΥΠ.Α.Α.Τ.) καθορίζονται οι τύποι ερωτηματολογίων που 
θα συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων 
στα εμπλεκόμενα στο Πρόγραμμα μελισσοκομεία.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

1. «Mελισσοκόμος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
είναι ιδιοκτήτης ή κάτοχος κυψελών και διαθέτει μελισ−
σοκομικό βιβλιάριο. 

2.  «Mέλισσα»: Τα άτομα του είδους Apis melifera (κοινή 
μέλισσα).

3. «Αποικία μελισσών (μελισσοσμήνος)»: Σμήνος με−
λισσών που εκτρέφονται στην ίδια κυψέλη με σκοπό 
την παραγωγή μελιού ή/και άλλων μελισσοκομικών 
προϊόντων.

4. «Kυψέλη»: Η τεχνητή κατασκευή που αποτελεί την 
κατοικία μίας αποικίας μελισσών.

5. «Μελισσοκομείο»: Η κυψέλη ή η ομάδα κυψελών η 
διαχείριση των οποίων επιτρέπει τη θεώρησή του ως 
μίας ενιαίας επιδημιολογικής μονάδας. 

6. «Επόπτης μελισσοκομίας»: Ο εργαζόμενος στα πλαί−
σια του Καν. 1234/2007 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο 
φορέα της παρ. 7 του άρθρου 3 της παρούσας.

7. «Επιθεωρητές»: Οι κτηνίατροι των αρχών των παρ. 
3, 5 και 6 του άρθρου 3 της παρούσας ή/και οι επόπτες 
μελισσοκομίας των Κέντρων Μελισσοκομίας, που διε−
νεργούν τις επισκέψεις στα προς διερεύνηση επιλεγ−
μένα μελισσοκομεία του Προγράμματος. 

Άρθρο 3
Αρχές/Φορείς − Αρμοδιότητες

Η εφαρμογή του Προγράμματος ανατίθεται στις πα−
ρακάτω αρχές/φορείς με τις αντίστοιχες για κάθε μια/
έναν αρμοδιότητες:

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − 
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής − Διεύθυνση Υγείας των 
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Ζώων − Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Ιχθύων, Μελισσών 
και Γουνοφόρων Ζώων: Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη 
του Προγράμματος, τη συνολική εποπτεία του, τη δι−
εκπεραίωση των διαδικασιών εφαρμογής του, τον συ−
ντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκομένων κτηνιατρικών 
αρχών και τη συγκέντρωση, επεξεργασία και υποβολή 
των στοιχείων και των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής της Ε.Ε.

2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Γε−
νική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής – Διεύθυνση Ζωικής 
Παραγωγής και ΑΠΑ − Τμήμα Μελισσοκομίας − Σηροτρο−
φίας: Είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και την εποπτεία 
των Κέντρων Μελισσοκομίας της παρ. 7 του παρόντος, 
καθώς και για το συντονισμό των Τμημάτων Αγροτικής 
Οικονομίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της παρ. 4 
του παρόντος.

3. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
των Περιφερειακών Ενοτήτων – Τμήματα Κτηνιατρικής 
(ΤΚτ): Είναι αρμόδια:

− σε συνεργασία με τα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας 
της οικείας Διεύθυνσης και τα αρμόδια Κέντρα Μελισ−
σοκομίας για την τυχαία επιλογή των προς διερεύνηση 
μελισσοκομείων στους νομούς χωρικής τους αρμοδιό−
τητας, σύμφωνα με την κατανομή του πίνακα του Πα−
ραρτήματος 2 του άρθρου 5 και την προβλεπόμενη 
στο Παράρτημα 1 του ιδίου ως άνω άρθρου διαδικασία,

− σε συνεργασία με τα αρμόδια Κέντρα Μελισσοκο−
μίας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 
του άρθρου 5

α) για την εγκαθίδρυση και διατήρηση τακτικής επι−
κοινωνίας με τους εμπλεκόμενους μελισσοκόμους, οι 
οποίοι πρέπει να γνωστοποιούν σε αυτά εγκαίρως την 
περίπτωση μετακίνησης των μελισσοκομείων τους,

β) για την ενημέρωση των αντίστοιχων, βάσει χωρικής 
αρμοδιότητας, αρχών και φορέων των παρ. 3 και 6 του 
παρόντος, για τις παραπάνω μετακινήσεις,

γ) την αρίθμηση και ανεξίτηλη επισήμανση όλων των 
κυψελών σ’ ένα μελισσοκομείο, 

δ) την τυχαία επιλογή των μελισσοσμηνών κάθε με−
λισσοκομείου που θα εξεταστούν και θα δειγματιστούν 
στα πλαίσια του Προγράμματος, 

ε) τη συμπλήρωση και αποστολή των σχετικών για 
κάθε επίσκεψη ερωτηματολογίων, 

στ) τη λήψη και αποστολή των κατάλληλων δειγμάτων 
στους προκαθορισμένους για την περιοχή τους φορείς 
της παρ. 5 του παρόντος και 

ζ) τη σύνταξη των σχετικών διαβιβαστικών εγγράφων, σύμ−
φωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 του άρθρου 5.

4. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
των Περιφερειακών Ενοτήτων – Τμήματα Αγροτικής Οι−
κονομίας: Είναι αρμόδια για τη διάθεση της πλέον επι−
καιροποιημένης έκδοσης του Μητρώου Μελισσοκομικών 
Εκμεταλλεύσεων και κάθε σχετικής πληροφορίας στις 
αρχές και τους φορείς των παρ. 3 και 7 αντίστοιχα του 
παρόντος, σε συνεργασία με τους οποίους προβαίνει 
στην τυχαία επιλογή των προς διερεύνηση μελισσοκο−
μείων στους νομούς χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμ−
φωνα με την κατανομή του πίνακα του Παραρτήματος 
2 του άρθρου 5 και την προβλεπόμενη στο Παράρτημα 
1 του ιδίου ως άνω άρθρου διαδικασία.

5. Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων (ΚΚΙ) και Κτηνια−
τρικά εργαστήρια (ΚτΕ) του ΥΠ.Α.Α.Τ.: Οι εν λόγω αρχές, 

οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα 3 του άρθρου 
5, είναι αρμόδιες:

α) για την παραλαβή των αποστελλομένων ερωτημα−
τολογίων, δειγμάτων μελισσών, γόνου και παρασίτων 
από τους αντιστοιχισμένους σ’ αυτά νομούς, 

β) τη διενέργεια των απαιτουμένων εργαστηριακών 
εξετάσεων που καθορίζονται στο Παράρτημα 5 του 
άρθρου 5 για την εξακρίβωση της υγειονομικής τους 
κατάστασης και την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης, 

γ) την αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσε−
ων και των γνωματεύσεων που εκδίδουν, σύμφωνα με 
το διαβιβαστικό έγγραφο του υποδείγματος 1 του Πα−
ραρτήματος 6 του άρθρου 5, προς τις αρμόδιες αρχές 
της παρ. 3 του παρόντος, στις οποίες δειγματίστηκαν 
τα μελισσοκομεία, με κοινοποίησή τους στις αρμόδιες 
αρχές των παρ. 1, 3 (στις οποίες έχουν την έδρα τα 
δειγματισθέντα μελισσοκομεία, εφόσον αυτά είχαν με−
τακινηθεί) και 6 του παρόντος (και σε αυτές που έχουν 
χωρική αρμοδιότητα στις περιοχές δειγματισμού και σε 
αυτές που έχουν χωρική αρμοδιότητα στις έδρες των 
τυχόν μετακινούμενων μελισσοκομείων), 

δ) τη συνδρομή στις αρμοδιότητες των αρχών της 
παρ. 3 του παρόντος (π.χ. διενέργεια δειγματοληψιών 
κ.λπ.), όταν απαιτείται και εφόσον έχουν τη δυνατότητα 
καθώς και 

ε) την κατά μήνα υποβολή των συγκεντρωτικών απο−
τελεσμάτων και γνωματεύσεών τους σύμφωνα με το 
διαβιβαστικό έγγραφο του υποδείγματος 2 του Παραρ−
τήματος 6 του άρθρου 5 προς την αρχή της παρ. 1 και 
την κοινοποίησή τους προς τις αρχές των παρ. 3 και 6 
του παρόντος (σε αυτές που έχουν χωρική αρμοδιότητα 
στις έδρες των μελισσοκομείων). 

6. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του ΥΠ.Α.Α.Τ. για τις 
ασθένειες των μελισσών: To κτηνιατρικό εργαστήριο 
Καβάλας, με επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό 
μέρος του οποίου εκτελεί καθήκοντα εθνικού εργα−
στηρίου αναφοράς για τα νοσήματα των μελισσών που 
οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες (π.χ. παράσιτα, 
βακτήρια, ιοί, μύκητες των μελισσών) είναι αρμόδιο για 
όσα αναφέρονται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου 
και επιπλέον: 

α) Για την εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμό 
των εργασιών του δικτύου των κτηνιατρικών εργαστη−
ρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα 3 του άρθρου 
5 σχετικά με τη διενέργεια των απαραίτητων διαγνω−
στικών εξετάσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

β) Για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και επιστη−
μονικών συμβουλών στο δίκτυο των κτηνιατρικών ερ−
γαστηρίων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του προ−
γράμματος. 

γ) Για την οργάνωση, συντονισμό και εκτέλεση των 
διεργαστηριακών δοκιμών στις περιπτώσεις που απαι−
τούνται στο πλαίσιο της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθε−
σίας και στο βαθμό που καλύπτουν τις εργαστηριακές 
ανάγκες του προγράμματος.

δ) Για την διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης του προσωπικoύ που είναι αρμόδιο για 
την εφαρμογή του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.

ε) Για την συνεχή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνο−
γνωσίας με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς που 
έχει οριστεί στην Ε.Ε. για τις ασθένειες των μελισσών 
(Anses, Sophia – Antipolis, Γαλλία).
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στ) Για τη συνεργασία, τακτική ενημέρωση και απο−
στολή στη κεντρική αρμόδια αρχή των συγκεντρωτικών 
δεδομένων και εργαστηριακών αποτελεσμάτων σχετικά 
με την εφαρμογή του προγράμματος.

7. Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών (ΔΚτ): Εί−
ναι αρμόδιες να συνδράμουν στις αρμοδιότητες των 
αρχών της παρ. 3 του παρόντος, όπως π.χ. διενέργεια 
δειγματοληψιών κ.λπ., για τις περιοχές χωρικής τους 
αρμοδιότητας, όταν απαιτείται και εφόσον έχουν τη 
δυνατότητα, 

8. Κέντρα Μελισσοκομίας (ΚεΜ) (Παράρτημα 7): Είναι 
αρμόδια, ανάλογα με τους νομούς χωρικής τους αρμο−
διότητας, για την ενεργή υποβοήθηση και ενίσχυση της 
άσκησης των αρμοδιοτήτων των αντίστοιχων Διευθύν−
σεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

Στις περιπτώσεις που οι κτηνίατροι των αρχών της 
παρ. 3 του παρόντος αδυνατούν να διενεργήσουν τις 
προβλεπόμενες επισκέψεις στα επιλεγμένα μελισσο−
κομεία, προκειμένου να ασκήσουν τις σχετικές αρμο−
διότητές τους, οι εν λόγω αρχές θα διερευνούν, σε 
συνεργασία με την αρχή της παρ. 1 του παρόντος, τη 
δυνατότητα υποκατάστασής τους από κτηνιάτρους 
των αρχών των παρ. 6 ή 5 του παρόντος, οι οποίοι 
με τη σειρά τους θα αναλαμβάνουν να ασκήσουν τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητες. Εφόσον και η ανωτέρω δι−
αδικασία αποδειχθεί αδύνατη, η επίσκεψη μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή μόνο των εποπτών 
μελισσοκομίας του φορέα της παρ. 7 του παρόντος, 
μετά από σχετική μεταξύ τους συνεννόηση. Ωστόσο, 
ανεξάρτητα της μερικής ή πλήρους αδυναμίας διενέρ−
γειας επισκέψεων, οι αρχές της παρ. 3 του παρόντος 
θα ενημερώνονται από τις αρχές των παρ. 6 ή 5 και 
τους φορείς της παρ. 7 του παρόντος για τα ευρήματά 
των επισκέψεων. 

Άρθρο 4
Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος 

Οι συνολικές προκαλούμενες δαπάνες από την εφαρ−
μογή του προγράμματος έχουν προβλεφθεί και μπο−
ρούν να καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΑΕ 
5329 του Φ29/110), με κοινοτική συγχρηματοδότηση από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και είναι: 

1. Οι δαπάνες μετακίνησης (οδοιπορικά έξοδα) των 
υπαλλήλων των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών συμπε−
ριλαμβανομένων και των υπάλληλων των Κτηνιατρικών 
Εργαστηρίων που απασχολούνται για την εκτέλεση και 
την εφαρμογή του προγράμματος.

2. Οι δαπάνες διενέργειας δειγματοληψίας, παρακο−
λούθησης, επιτήρησης, συλλογής και αποστολής δειγ−
μάτων, προμήθειας διαγνωστικών αντιδραστηρίων, 
χημικών, υποστρωμάτων, κιτ εργαστηριακών δοκιμών, 
αναλωσίμων υλικών, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 
και αναλώσιμου μελισσοκομικού εξοπλισμού για την 
προστασία των εφαρμοστών των προγράμματος που 
απαιτούνται για τις επισκέψεις στις μελισσοκομικές εκ−
μεταλλεύσεις (μελισσοκομεία) και την διενέργεια των 
διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στα Κτηνια−
τρικά Εργαστήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

3. Οι δαπάνες για την πρόσληψη και τη μισθοδοσία 
του αναγκαίου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου για τις αποκλειστικές ανάγκες και μόνο της 
εφαρμογής του προγράμματος και της διενέργειας των 

διαγνωστικών εργαστηριακών ελέγχων, δοκιμών και εξε−
τάσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του.

Άρθρο 5
Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται Παραρτήματα 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9, τα οποία αποτελούν αναπόσπα−
στο μέρος της παρούσας και έχουν ως εξής:

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Α.1 ΣΚΟΠΟΣ − ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα τελευταία χρόνια απασχολεί σε διεθνές και ευρω−

παϊκό επίπεδο το πρόβλημα των απωλειών στις αποικίες 
των μελισσών, τόσο σαν πρόβλημα που επηρεάζει τη 
μελισσοκομική παραγωγή όσο και σαν πρόβλημα που 
επηρεάζει την επικονίαση. Πρόσφατα η Επιτροπή της 
Ε.Ε παρουσίασε έκθεση στο Συμβούλιο, στην οποία πα−
ρουσιάστηκε η πρόταση για την ανάγκη διερεύνησης 
του εν λόγω προβλήματος και την εξεύρεση λύσης, σε 
αυτό δε το πλαίσιο, αποφασίστηκε και η συγχρηματο−
δότηση του Ελληνικού Προγράμματος.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ακριβή 
εκτίμηση των απωλειών των αποικιών των μελισσών 
και στη διερεύνηση των σημαντικότερων ασθενειών και 
διαταραχών της μέλισσας.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην:
− Εκτίμηση του ποσοστού θνησιμότητας διαχείμασης,
− Εκτίμηση του ποσοστού θνησιμότητας μεσοπερι−

όδου,
− Εκτίμηση του βαθμού παρασίτωσης από το άκαρι 

Varroa destructor πριν τη διαχείμαση,
− Εκτίμηση του επιπολασμού των κυριότερων ασθε−

νειών της μέλισσας {[βαρροϊκή ακαρίαση, νοζεμίαση, 
αμερικάνικη σηψιγονία, ευρωπαϊκή σηψιγονία, χρόνια 
παράλυση, ιός των παραμορφωμένων φτερών (DWV) 
και οξεία παράλυσης των μελισσών (ABPV),]} πριν τη 
διαχείμαση, μετά τη διαχείμαση και κατά τη διάρκεια 
της παραγωγικής περιόδου, 

− Ταυτοποίηση υποχρεωτική του ιού της χρόνιας πα−
ράλυσης των μελισσών (CBPV),

− Εξασφάλιση άμεσης και έγκαιρης κινητοποίησης 
στην περίπτωση ανίχνευσης των δύο εξωτικών αρθρο−
πόδων (Aethina tumida, Tropilaelaps spp.),

− Καταγραφή μελισσοκομείων υψηλού κινδύνου όσον 
αφορά την πιθανότητα εμφάνισης των δύο εξωτικών 
αρθροπόδων.

Για την επίτευξη αξιόπιστων αποτελεσμάτων και την 
εξαγωγή συγκρίσιμων συμπερασμάτων σε Κοινοτικό 
επίπεδο, η κατάρτιση του Προγράμματος έχει γίνει με 
την υιοθέτηση εναρμονισμένων διαδικασιών και τη χρή−
ση κοινών επιδημιολογικών δεικτών από όλα τα συμμε−
τέχοντα στο Πρόγραμμα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του Κοινοτικού Εργαστηρίου 
Αναφοράς. 

Το Πρόγραμμα θα στηριχτεί στην ενεργητική επιτή−
ρηση των μελισσοκομείων και θα υλοποιηθεί με τρεις 
επισκέψεις εκπαιδευμένου προσωπικού (επιθεωρητών) 
σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μελισσοκομείων.

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε τρεις συγκε−
κριμένες χρονικές περιόδους και πρέπει, για όλα τα 
μελισσοκομεία ενός νομού και για κάθε περίοδο, να 
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ολοκληρωθούν εντός ενός συγκεκριμένου 30ημέρου 
έτσι, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Πιο 
συγκεκριμένα, η πρώτη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί 
πριν τη διαχείμαση, το φθινόπωρο του 2013, η δεύτερη 
μετά τη διαχείμαση, τέλος χειμώνα με αρχή άνοιξης του 
2014, και η τελευταία κατά την παραγωγική περίοδο, 
τέλος άνοιξης και καλοκαίρι του 2014. 

Λαμβάνοντας υπόψη α) τα στοιχεία για τον αριθμό και 
την κατανομή των μελισσοκομείων στο σύνολο των νο−
μών της χώρας, όπως αυτά αποτυπώνονται στα Μητρώα 
Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων, β) ένα συντελεστή 
εμπιστοσύνης 95% και γ) εκτιμώντας έναν επιπολασμό 
της τάξης του 15% για τις προς διερεύνηση ασθένειες και 
διαταραχές, ο αριθμός των μελισσοκομείων του δείγμα−
τος ορίζεται στα 200, τα οποία κατανέμονται ανά νομό 
όπως αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος. 2. Για 
την καλύτερη επεξεργασία, αξιολόγηση και ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος τα μελισσοκομεία, 
ανάλογα με τη δυναμικότητά τους, θα ταξινομηθούν σε 
τέσσερις κλάσεις (1−50, 51−150, 151−300 και 300+).

Α.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (Case definitions)
Για την εφαρμογή του προγράμματος ισχύουν οι ακό−

λουθοι ορισμοί:
1. «Θνησιμότητα διαχείμασης»: Μια επιλεγμένη αποι−

κία μελισσών, που αρχικά ο μελισσοκόμος τη θεώρησε 
ικανή να ανταπεξέλθει τη χειμερινή περίοδο και κατά 
την πρώτη επίσκεψη οι επιθεωρητές την κατέγραψαν 
ως ζωντανή, θεωρείται ότι εμφανίζει θνησιμότητα δια−
χείμασης όταν κατά τη δεύτερη επίσκεψη α) η αποικία 
περιλαμβάνει κάποιες ζωντανές μέλισσες αλλά κρίνεται 
ως μη βιώσιμη (λιγότερες από 500 μέλισσες) και ανίκανη 
να επανέλθει σύμφωνα με τον επιθεωρητή ή β) όλες 
οι μέλισσες είναι νεκρές εντός της κυψέλης ή όλες οι 
μέλισσες είναι νεκρές και η κυψέλη άδεια ή διαπιστώ−
νονται μόνο εργάτριες και απουσία βασίλισσας.

2. «Θνησιμότητα μεσοπεριόδου»: Μια επιλεγμένη αποι−
κία μελισσών, που αρχικά ο μελισσοκόμος την είχε θε−
ωρήσει ικανή να ανταπεξέλθει την περίοδο εκτροφής 
μετά τη διαχείμαση και κατά τη δεύτερη επίσκεψη οι 
επιθεωρητές την κατέγραψαν ως ζωντανή, εμφανί−
ζει θνησιμότητα μεσοπεριόδου όταν κατά την τρίτη 
επίσκεψη α) η αποικία περιλαμβάνει κάποιες ζωντα−
νές μέλισσες αλλά κρίνεται ως μη βιώσιμη (λιγότερες 
από 500 μέλισσες) και ανίκανη να επανέλθει σύμφωνα 
με τον επιθεωρητή ή β) όλες οι μέλισσες είναι νεκρές 
εντός της κυψέλης ή όλες οι μέλισσες είναι νεκρές και 
η κυψέλη άδεια ή διαπιστώνονται μόνο εργάτριες και 
απουσία βασίλισσας ή γ) διαπιστώνεται ότι η αποικία 
συγχωνεύτηκε μεταξύ δεύτερης και τρίτης επίσκεψης.

3. «Παρασίτωση από το άκαρι Varroa destructor»: Μια 
επιλεγμένη αποικία μελισσών θεωρείται παρασιτούμενη 
από το άκαρι Varroa destructor όταν ένα τουλάχιστον 
άκαρι αυτού του είδους ανευρεθεί στο συστηματικό 
δείγμα μελισσών που λήφθηκε από τη συγκεκριμένη 
αποικία κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης. Ο βαθ−
μός παρασίτωσης της αποικίας θα καθορίζεται βάσει 
του ευρισκόμενου αριθμού ακάρεων ανά 100 μέλισσες. 

Ένα επιλεγμένο μελισσοκομείο θεωρείται παρασιτού−
μενο από το άκαρι Varroa destructor όταν σε μία τουλά−
χιστον επιλεγμένη αποικία του μελισσοκομείου αυτού 
διαπιστώνεται παρασίτωση από το εν λόγω άκαρι.

4. «Μόλυνση από τον ιό των παραμορφωμένων φτερών 
(DWV) των μελισσών»: Μια επιλεγμένη αποικία μελισσών 

θεωρείται μολυσμένη από τον ιό (DWV) όταν επιβεβαι−
ώνεται εργαστηριακά η παρουσία του σε συμπωματικό 
δείγμα μελισσών πού λήφθηκε κατά την διάρκεια των 
τριών επισκέψεων. 

Ένα επιλεγμένο μελισσοκομείο θεωρείται μολυσμένο 
από τον ιό (DWV) όταν σε μία τουλάχιστον επιλεγμένη 
αποικία του μελισσοκομείου αυτού διαπιστώνεται μό−
λυνση από τον εν λόγω ιό.

5. «Μόλυνση από τον ιό οξείας παράλυσης (ABPV) των 
μελισσών»: Μια επιλεγμένη αποικία μελισσών θεωρείται 
μολυσμένη από τον ιό (ABPV) όταν επιβεβαιώνεται ερ−
γαστηριακά η παρουσία του σε συμπτωματικό δείγμα 
μελισσών που λήφθηκε κατά την διάρκεια των τριών 
επισκέψεων.

Ένα επιλεγμένο μελισσοκομείο θεωρείται μολυσμένο 
από τον ιό (ABPV) όταν σε μία τουλάχιστον επιλεγμένη 
αποικία του μελισσοκομείου αυτού διαπιστώνεται μό−
λυνση από τον εν λόγω ιό.

6. «Προσβολή από βαρροϊκή ακαρίαση (βαρρόαση)»: 
Μια επιλεγμένη αποικία μελισσών θεωρείται ότι έχει 
προσβληθεί από βαρροϊκή ακαρίαση όταν κατά την 
επιθεώρησή της καταγράφονται τα τυπικά κλινικά συ−
μπτώματα του νοσήματος και/ή όταν υπάρχει εργαστη−
ριακή επιβεβαίωση κατόπιν εξέτασης συμπτωματικών 
δειγμάτων (γόνος, μέλισσες) που ελήφθησαν από τη 
συγκεκριμένη αποικία. 

Ένα επιλεγμένο μελισσοκομείο θεωρείται προσβεβλη−
μένο από βαρροϊκή ακαρίαση όταν σε μία τουλάχιστον 
επιλεγμένη αποικία του μελισσοκομείου αυτού διαπι−
στώνεται προσβολή από την εν λόγω ασθένεια.

7. «Προσβολή από νοζεμίαση»: Μια επιλεγμένη αποι−
κία μελισσών θεωρείται ότι έχει προσβληθεί από νο−
ζεμίαση όταν κατά την επιθεώρησή της καταγράφο−
νται τα τυπικά κλινικά συμπτώματα του νοσήματος 
και ταυτόχρονα υπάρχει εργαστηριακή ανίχνευση, 
ποσοτικοποίηση σπόρων Nosema spp. και μοριακή 
ταυτοποίηση του γένους Nosema σε συμπτωματικά 
δείγματα μελισσών που ελήφθησαν από τη συγκε−
κριμένη αποικία. 

Ένα επιλεγμένο μελισσοκομείο θεωρείται προσβεβλη−
μένο από νοζεμίαση όταν σε μία τουλάχιστον επιλεγ−
μένη αποικία του μελισσοκομείου αυτού διαπιστώνεται 
προσβολή από την εν λόγω ασθένεια.

8. «Προσβολή από χρόνια παράλυση (CBPV)»: Μια επι−
λεγμένη αποικία μελισσών θεωρείται ότι έχει προσβλη−
θεί από χρόνια παράλυση όταν κατά την επιθεώρησή 
της καταγράφονται τα τυπικά κλινικά συμπτώματα του 
νοσήματος και ταυτόχρονα υπάρχει εργαστηριακή ανί−
χνευση τουλάχιστον 108 ιικών σωματιδίων ανά μέλισσα 
σε συμπτωματικά δείγματα μελισσών που ελήφθησαν 
από τη συγκεκριμένη αποικία. 

Ένα επιλεγμένο μελισσοκομείο θεωρείται προσβεβλη−
μένο από χρόνια παράλυση όταν σε μία τουλάχιστον 
επιλεγμένη αποικία του μελισσοκομείου αυτού διαπι−
στώνεται προσβολή από την εν λόγω ασθένεια.

9. «Προσβολή από αμερικάνικη σηψιγονία»: Μια επιλεγ−
μένη αποικία μελισσών θεωρείται ότι έχει προσβληθεί 
από αμερικάνικη σηψιγονία όταν κατά την επιθεώρησή 
της καταγράφονται τα τυπικά κλινικά συμπτώματα του 
νοσήματος και ταυτόχρονα διαπιστώνεται εργαστηρια−
κά η παρουσία βακίλων του είδους Paenibacillus larvae 
σε συμπτωματικά δείγματα γόνου που ελήφθησαν από 
τη συγκεκριμένη αποικία.
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Ένα επιλεγμένο μελισσοκομείο θεωρείται προσβεβλη−
μένο από αμερικάνικη σηψιγονία όταν σε μία τουλάχι−
στον επιλεγμένη αποικία του μελισσοκομείου αυτού 
διαπιστώνεται προσβολή από την εν λόγω ασθένεια.

10. «Προσβολή από ευρωπαϊκή σηψιγονία»: Μια επιλεγ−
μένη αποικία μελισσών θεωρείται ότι έχει προσβληθεί 
από ευρωπαϊκή σηψιγονία όταν κατά την επιθεώρησή 
της καταγράφονται τα τυπικά κλινικά συμπτώματα του 
νοσήματος και ταυτόχρονα διαπιστώνεται εργαστηρι−
ακά η παρουσία βακτηρίων του είδους Melissococcus 
plutonius σε συμπτωματικά δείγματα γόνου που ελή−
φθησαν από τη συγκεκριμένη αποικία.

Ένα επιλεγμένο μελισσοκομείο θεωρείται προσβε−
βλημένο από ευρωπαϊκή σηψιγονία όταν σε μία τουλά−
χιστον επιλεγμένη αποικία του μελισσοκομείου αυτού 
διαπιστώνεται προσβολή από την εν λόγω ασθένεια.

11. «Προσβολή από Τροπιλαιλάπωση» Μια επιλεγμέ−
νη αποικία μελισσών θεωρείται ότι έχει προσβληθεί 
από Τροπιλαιλάπωση όταν εξωτικά ακάρεα του γένους 
Tropilaelaps spp. ταυτοποιούνται εργαστηριακά τόσο 
σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο (επιβεβαίωση 
από το CRL).

12. «Προσβολή από το μικρό σκαθάρι της κυψέλης 
(Aethina Tumida)» Μια επιλεγμένη αποικία μελισσών 
θεωρείται ότι έχει προσβληθεί από το μικρό σκαθάρι 
της κυψέλης όταν ύποπτα στοιχεία (αυγά, προνύμφες, 
ενήλικα έντομα) του σκαθαριού ταυτοποιούνται εργα−
στηριακά τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο 
(επιβεβαίωση από το CRL).

Α.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡ−
ΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) Προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχούς 
υλοποίησης του Προγράμματος εντός των προβλεπό−
μενων χρονικών ορίων, θα πρέπει, καθόλη τη διάρκεια 
εφαρμογής του, να διασφαλίζεται η αγαστή συνεργασία 
και η τακτική επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκό−
μενων μερών.

2) Για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αντι−
προσωπευτικότητας και την αποφυγή συστηματικών 
λαθών, η διαδικασία επιλογής των μελισσοκομείων και 
των μελισσοσμηνών, που θα διερευνηθούν στα πλαίσια 
του προγράμματος, θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές 
τις τυχαίας δειγματοληψίας.

3) Οι αρμόδιες/εμπλεκόμενες κτηνιατρικές αρχές, 
σε συνεργασία με τα υπεύθυνα ΚεΜ κάθε νομού, θα 
πρέπει να προσδιορίσουν, εντός του δεδομένου χρο−
νικού πλαισίου για την υλοποίηση κάθε επίσκεψης και 
ανάλογα με τα τοπικά κλιματολογικά χαρακτηριστικά 
και τις σημαντικότερες ανθοφορίες − μελιτοφορίες της 
περιοχής τους, χρονικό διάστημα ενός μηνός (30ήμερο) 
μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διε−
ρεύνηση όλων των επιλεγμένων μελισσοκομείων του 
νομού ευθύνης τους.

4) Πρέπει να εξασφαλίζεται η διερεύνηση των ίδιων 
μελισσοκομείων και μελισσοσμηνών και στις τρείς προ−
βλεπόμενες επισκέψεις.

5) Πριν από κάθε επίσκεψη στα επιλεγμένα μελισσοκο−
μεία, θα ελέγχεται η παρουσία όλων των απαραίτητων 
υλικών και μέσων που θα απαιτηθούν για τη διεκπεραί−
ωση των απαραίτητων ενεργειών (Παράρτημα 8).

6) Δεδομένου του αριθμού και του βαθμού δυσκολίας 
των παραμέτρων που πρέπει να εξεταστούν κατά τη 
διάρκεια των επισκέψεων στα μελισσοκομεία, κρίνεται 

σκόπιμη η διενέργειά τους από ομάδες δύο επιθεωρη−
τών, κατά προτίμηση ενός κτηνιάτρου και ενός επόπτη 
μελισσοκομίας. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον προκύ−
πτουν ζητήματα που θέτουν σε κίνδυνο την εντός χρο−
νικών ορίων επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, 
παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του προτει−
νόμενου σχήματος όσον αφορά, τόσο τον αριθμό, όσο 
και την ιδιότητα των επιθεωρητών (π.χ. 2 κτηνίατροι ή 
2 επόπτες μελισσοκομίας ή 1 κτηνίατρος μόνος του ή 1 
επόπτης μελισσοκομίας μόνος του). 

7) Εξαιτίας του νομαδικού χαρακτήρα της ελληνι−
κής μελισσοκομίας και των ενδεχόμενων, λόγω μετα−
κινήσεων, πρακτικών δυσκολιών στην υλοποίηση του 
Προγράμματος, θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι 
προβλεπόμενες σ’ ένα μελισσοκομείο επισκέψεις να μη 
συμπίπτουν με την απουσία από την έδρα του. Εφόσον 
κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο και η μετακίνηση πραγμα−
τοποιείται εκτός των ορίων του νομού, οι αρμόδιες/
εμπλεκόμενες κτηνιατρικές αρχές και τα υπεύθυνα ΚεΜ 
για τους νομούς προέλευσης των μελισσοκομείων, κα−
τόπιν γνωστοποίησης της σχεδιαζόμενης μετακίνησης 
από τους μελισσοκόμους, θα πρέπει να ενημερώνουν 
τις αντίστοιχες αρμόδιες/εμπλεκόμενες κτηνιατρικές 
αρχές και τα ΚεΜ των περιοχών μετεγκατάστασης των 
μελισσοκομείων, προκειμένου να τα συμπεριλάβουν στο 
πρόγραμμα επισκέψεων της προσεχούς περιόδου. Στις 
περιπτώσεις επιλεγμένων μελισσοκομείων μεγάλης δυ−
ναμικότητας που οι μελισσοκόμοι διαχωρίζουν και με−
τακινούν σε διαφορετικές τοποθεσίες τα μελισσοσμήνη, 
θα πρέπει να διασφαλίζεται, κατόπιν ενημέρωσης του 
μελισσοκόμου, ότι οι επιλεγμένες αποικίες του μελισ−
σοκομείου μεταφέρονται πάντα όλες μαζί και στην ίδια 
τοποθεσία. Τα συλλεγόμενα, σε επίπεδο ερωτηματο−
λογίων και εργαστηριακών αποτελεσμάτων, δεδομένα 
από μετακινούμενα μελισσοκομεία, θα κοινοποιούνται 
επιπλέον στις αρμόδιες/εμπλεκόμενες κτηνιατρικές 
αρχές των νομών προέλευσης των μελισσοκομείων. 

8) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή 
του Προγράμματος αποτελεί η διασφάλιση, κατά τη 
διάρκεια των προβλεπόμενων επισκέψεων, της επιτυ−
χούς ταυτοποίησης των προς διερεύνηση επιλεγμένων 
μελισσοσμηνών κάθε επιλεγμένου μελισσοκομείου. Προς 
επίτευξη αυτού του σκοπού, όσα μελισσοσμήνη επιλέ−
γονται να διερευνηθούν πρέπει για τις ανάγκες του 
Προγράμματος να αριθμούνται κατ’ αύξοντα αριθμό 
(με αρχή το 1, 2 κ.ο.κ.), ο οποίος δεν πρέπει να συγχέ−
εται με τυχόν άλλους αριθμούς κάθε κυψέλης και για 
να αποφευχθεί αυτό, συνιστάται πριν απ’ τον εν λόγω 
αριθμό να προστεθεί το γράμμα «Π» (Πρόγραμμα). Π.χ. 
αν σε ένα μελισσοκομείο επιλεχθούν 15 μελισσοσμήνη, 
στο κάθε ένα από αυτά θα αποδοθεί ένας μοναδικός 
κωδικός αριθμός από το Π1 έως το Π15. Οι κυψέλες 
των μελισσοσμηνών αυτών, με τη χρήση των κατάλλη−
λων μέσων, θα μαρκάρονται ευδιάκριτα και ανεξίτηλα 
(μπογιά, ανεξίτηλος μαρκαδόρος κλπ.) με τον εν λόγω 
κωδικό. Στις περιπτώσεις λήψης συμπωματικών δειγ−
μάτων από επιπρόσθετες των επιλεγμένων αποικιών, 
θα πρέπει για λόγους ιχνηλασιμότητας κατά την ερ−
γαστηριακή διερεύνηση των δειγμάτων, οι επιπρόσθε−
τες αποικίες κατά αντιστοιχία με την διαδικασία των 
επιλεγμένων να σημαίνονται με το γράμμα «Ε». Π.χ. αν 
σε ένα μελισσοκομείο ληφθούν συμπωματικά δείγματα 
από 5 επιπρόσθετα μελισσοσμήνη, στο κάθε ένα από 
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αυτά θα αποδοθεί ένας μοναδικός κωδικός αριθμός 
από το Ε1 έως το Ε5.

9) Επιβάλλεται η διασφάλιση της σωστής κωδικοποίη−
σης και σήμανσης των λαμβανόμενων δειγμάτων, καθώς 
και η ακριβής ταύτιση των στοιχείων κάθε δείγματος 
με τις σχετικές καταχωρήσεις στα συνοδευτικά ερω−
τηματολόγια.

Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Β.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 

ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Β.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
Πριν την έναρξη της πρώτης επίσκεψης, τα Τμήματα 

Κτηνιατρικής και Αγροτικής Οικονομίας των Διευθύν−
σεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περι−
φερειακών Ενοτήτων της χώρας, σε συνεργασία με το 
αρμόδιο για τον εκάστοτε νομό Κέντρο Μελισσοκομίας, 
πρέπει να προχωρήσουν στην τυχαία επιλογή των προς 
διερεύνηση μελισσοκομείων, τηρώντας την κατανομή 
του πίνακα του Παραρτήματος. 2. Η εν λόγω επιλογή 
θα γίνει από τα καταχωρημένα στο Μητρώο Μελισσο−
κομικών Εκμεταλλεύσεων (Μητρώο) μελισσοκομεία, με 

τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλί−
ζεται η τυχαιότητα της διαδικασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, εάν το Μητρώο είναι διαθέσιμο σε 
ηλεκτρονική μορφή, τα μελισσοκομεία της λίστας αρχι−
κά θα ταξινομούνται (sort) κατά αριθμό μελισσοσμηνών 
έτσι, ώστε η νέα σειρά κατάταξης να επιτρέπει την εύ−
κολη ομαδοποίηση των μελισσοκομείων, σύμφωνα με τις 
τέσσερις προαναφερθείσες κλάσεις. Ακολούθως, σ’ ένα 
κελί ενός υπολογιστικού φύλλου του Excel ( 2007 και νε−
ότερες εκδόσεις) θα εισάγεται ο τύπος =RANDBETWEEN 
(Χ;Υ), όπου Χ ο αύξων αριθμός που αντιστοιχεί στο πρώ−
το και Υ ο αύξων αριθμός που αντιστοιχεί στο τελευταίο 
μελισσοκομείο κάθε κλάσης. Με τον τρόπο αυτό, και για 
κάθε πάτημα του πλήκτρου F9, θα προκύπτουν τυχαίοι 
ακέραιοι αριθμοί μεταξύ των δοσμένων ορίων Χ και Υ, 
που ο καθένας τους θα ταυτίζεται με τον αντίστοιχο αύ−
ξοντα αριθμό/μελισσοκομείο της συγκεκριμένης κλάσης. 
Η δημιουργία τυχαίων αριθμών θα συνεχίζεται μέχρι να 
φτάσουμε στο επιθυμητό μέγεθος του δείγματος για τη 
συγκεκριμένη κλάση και θα επαναλαμβάνεται για κάθε 
κλάση χωριστά. Π.χ.:

Α/Α
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΚΛΑΣΗ ΤΥΠΟΣ

ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

1 Μελισσοκόμος Α 10 Κλάση 1−50

=RANDBETWEEN (1;3)2 Μελισσοκόμος Β 25 »

3 Μελισσοκόμος Γ 42 »

4 Μελισσοκόμος Δ 67 Κλάση 51−150

=RANDBETWEEN (4;7)
5 Μελισσοκόμος Ε 88 »

6 Μελισσοκόμος ΣΤ 120 »

7 Μελισσοκόμος Ζ 140 »

8 Μελισσοκόμος Η 158 Κλάση 151−300

=RANDBETWEEN (8;11)
9 Μελισσοκόμος Θ 200 »

10 Μελισσοκόμος Ι 239 »

11 Μελισσοκόμος ΙΑ 285 »

12 Μελισσοκόμος ΙΒ 305 Κλάση 301+

=RANDBETWEEN (12;15)
13 Μελισσοκόμος ΙΓ 342 »

14 Μελισσοκόμος ΙΔ 370 »

15 Μελισσοκόμος ΙΕ 379 »

Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν απαιτείται η τυχαία 
κατά στρώματα δειγματοληψία, ο τύπος θα παίρνει τη μορ−
φή = RANDBETWEEN (1;Υ) (2007 και νεότερες εκδόσεις) ή 
= RAND()*(Y−1)+1 (2003 και νεότερες εκδόσεις), με το Υ να 
υποδηλώνει το συνολικό αριθμό καταγεγραμμένων μελισ−
σοκομείων του νομού, οπότε η δημιουργία τυχαίων αριθμών 
θα συνεχίζεται μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό μέγεθος 
του δείγματος για το συγκεκριμένο νομό. Οι ίδιοι τύποι 
μπορεί να χρησιμοποιούνται όταν συντρέχουν και οι τρεις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) το Μητρώο δεν τηρείται σε 
ηλεκτρονική μορφή, β) δεν απαιτείται η τυχαία κατά στρώ−
ματα δειγματοληψία και γ) υπάρχει εξοικείωση χρήσης του 
Excel, οπότε οι παραγόμενοι αριθμοί μπορούν να αντιστοι−
χούνται στις αριθμημένες καταχωρήσεις του Μητρώου. 

Εφόσον το Μητρώο δεν είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρο−
νική μορφή και απαιτείται η τυχαία κατά στρώματα 
δειγματοληψία ή η όλη παραπάνω διαδικασία κρίνεται 
δυσεφάρμοστη, για την τυχαία επιλογή του δείγματος 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται η μέθοδος της κλήρω−
σης με κάλπη, όπου κάθε αριθμημένος λαχνός ο οποίος 
κληρώνεται θα αντιπροσωπεύει ένα μελισσοκομείο μιας 
δεδομένης κλάσης ή του νομού συνολικά, ανάλογα με 
την πρόβλεψη του πίνακα του Παραρτήματος 2, μέχρι να 
συμπληρωθεί ο επιθυμητός αριθμός δειγμάτων (ο κάθε 
φορά κληρούμενος αριθμός δεν θα επανατοποθετείται 
στην κληρωτίδα).

Ειδικότερα για την εφαρμογή του τρέχοντος προ−
γράμματος λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να διασφαλιστεί 
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μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών 
τυχαίας επιλογής μελισσοκομείων, η ανανέωση κατά 
το 1/3 τουλάχιστον των μελισσοκομείων που επιλέχθη−
καν με την ίδια διαδικασία κατά την εφαρμογή του 
πιλοτικού προγράμματος χρονικής περιόδου 2012−2013. 
Προκειμένου να τηρηθεί η ανωτέρω προϋπόθεση με 
τη συμμετοχή νέων επιλεγμένων μελισσοκομείων σε 
ποσοστό 1/3 περίπου από τον υφιστάμενο εθνικό κατά−
λογο των επιλεγμένων μελισσοκομείων του πιλοτικού 
προγράμματος 2012−2103, θα πρέπει όλες οι ανωτέρω 
διαδικασίες τυχαίας επιλογής να επαναληφθούν, προ−
κειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος της 
ανανέωσης στο επιλεγμένο δείγμα των μελισσοκομικών 
εκμεταλλεύσεων που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή 
του προγράμματος 2013−2014. 

Η τεκμηρίωση της απόφασης για ανανέωση κατά 1/3 
του καταλόγου των μελισσοκόμων για την εφαρμογή 
του προγράμματος 2013−2014 βασίζεται στη βελτίωση 
της αντιπροσωπευτικότητας του επιλεγμένου δείγματος 
και στην πρόβλεψη πιθανής ενδεχόμενης άρνησης συμ−
μετοχής επιλεγμένων στο πρόγραμμα 2012−2013 μελισ−
σοκόμων, εξαιτίας των πολλαπλών επαναλαμβανομένων 
επισκέψεων που θα διενεργηθούν στα μελισσοκομεία 
τους για ένα επιπλέον έτος σύμφωνα με το σχεδιασμό 
της επέκτασης του προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των μελισ−
σοκομείων που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, πρέπει 
να πραγματοποιηθεί η πρώτη επικοινωνία με τους υπεύ−
θυνους μελισσοκόμους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί σε 
πρώτη φάση η διάθεση συνεργασίας εκ μέρους τους 
και να διευκολυνθεί συνολικότερα η εγκατάσταση ενός 
διαύλου επικοινωνίας που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη 
υλοποίηση του Προγράμματος για τον προγραμματισμό 
των τριών επισκέψεων, την έγκαιρη πληροφόρηση ημε−
ρομηνιών και τοποθεσιών σε περιπτώσεις μετακινήσεων, 
την παροχή σωστού ιστορικού, την κλινική εξέταση και 
συλλογή δειγμάτων από τις επιλεγμένες αποικίες κ.λπ. 
Σε ενδεχόμενη άρνηση συνεργασίας του μελισσοκόμου, 
που πιθανώς καθιστά τη μελλοντική διερεύνηση ενός 
ήδη επιλεγμένου μελισσοκομείου προβληματική, αυτό 
θα αντικαθίσταται από το αμέσως επόμενο στο Μητρώο. 

Β.1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 
Ο αριθμός των μελισσοσμηνών ενός επιλεγμένου 

μελισσοκομείου, που θα αποτελέσουν το αντικείμενο 
διερεύνησης των επιθεωρητών στις τρεις προγραμ−
ματισμένες επισκέψεις, θα προκύπτει, ανάλογα με το 
συνολικό αριθμό τους, από τον πίνακα 1. Στο συνολικό 
αυτό αριθμό θα υπολογίζονται τα μελισσοσμήνη εκεί−
να που ο μελισσοκόμος θεωρεί ζωντανά και ικανά να 
ανταπεξέλθουν τη χειμερινή περίοδο.

Πίνακας 1

Συνολικός αριθμός
μελισσοσμηνών
στο μελισσοκομείο

<10 20 40 60 80 100 120 200 400 1000

Αριθμός μελισσοσμηνών
που θα διερευνηθούν Όλα 13 16 17 18 18 19 19 20 20

Τα μελισσοσμήνη πρέπει να επιλέγονται με τυχαίο τρόπο, 
σε αντιστοιχία με τις μεθόδους που περιγράφηκαν στην 
παρ. Β.1.1. του παρόντος παραρτήματος. Στη συνέχεια, οι 
αποικίες που επιλέγονται, αλλά και όποιες επιπρόσθετες 
αποικίες εκτός του τυχαίου επιλεγμένου δείγματος επιθε−
ωρηθούν θα σημαίνονται επιπλέον, σύμφωνα με την απαί−
τηση του σημείου 8) της παρ. Α.3 του παρόντος παραρτή−
ματος. Επιλεγμένες αποικίες που κατά την πρώτη επίσκεψη 
διαπιστώνεται ότι είναι νεκρές, θα αντικαθίστανται με τυ−
χαίο τρόπο από άλλες έτσι, ώστε να μη μεταβάλλεται ο 
συνολικός προς διερεύνηση αριθμός τους. 

Β.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
Β.2.1 ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013)
Διενεργείται μετά το πέρας της παραγωγικής περιόδου 

και πριν την περίοδο διαχείμασης των αποικιών. Ως χρο−
νικό πλαίσιο, εντός του οποίου οι αρμόδιες/εμπλεκόμενες 
κτηνιατρικές αρχές σε συνεργασία με τα ΚεΜ θα πρέπει να 
προσδιορίσουν το 30ήμερο πραγματοποίησης των πρώτων 
επισκέψεων, ορίζεται το δίμηνο Οκτωβρίου − Νοεμβρίου. 
Ωστόσο, όταν κάποια από τα μετακινούμενα μελισσοκομεία 
δεν είναι στην έδρα τους το συγκεκριμένο 30ήμερο, ή έχουν 
προκύψει καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
του προγράμματος, μπορούν κατά παρέκκλιση να δειγ−
ματιστούν και εκτός του καθορισμένου 30ήμερου, πάντα 
όμως εντός του χρονικού πλαισίου Οκτωβρίου − Νοεμβρίου. 
Εφόσον κρίνεται αδύνατη η επίσκεψη ενός επιλεγμένου με−
λισσοκομείου στην έδρα του εντός του παραπάνω δίμηνου 
χρονικού πλαισίου, λόγω μετακίνησής του, θα ακολουθείται 

η διαδικασία του σημείου 7) της παρ. Α.3 του παρόντος 
παραρτήματος (ενημέρωση της αρμόδιας αρχής και του 
υπεύθυνου ΚεΜ για το νομό στον οποίο έχει μετακινηθεί, 
οι οποίοι πρέπει να ρυθμίσουν με τον μελισσοκόμο την 
ημερομηνία πρώτης επίσκεψης). Εφόσον ούτε και με τον 
τρόπο αυτό δεν είναι δυνατή η επίσκεψη του καθορισμένου 
μελισσοκομείου, θα καθορίζεται από το Μητρώο, το αμέσως 
επόμενο μελισσοκομείο που πρέπει να δειγματιστεί πάντα 
μέσα στο συγκεκριμένο 30ήμερο.

Κατά την άφιξη των επιθεωρητών στο μελισσοκομείο 
θα ακολουθείται η διαδικασία επιλογής μελισσοσμηνών 
της παρ. Β.1.2 του παρόντος παραρτήματος.

Στη συνέχεια θα ακολουθεί η συμπλήρωση του σχετι−
κού με την πρώτη επίσκεψη ερωτηματολογίου ως προς 
το μέρος των γενικών πληροφοριών του (πληροφορίες 
μελισσοκόμου, τοποθεσία μελισσοκομείου, περιβαλλο−
ντικές πληροφορίες κ.λπ.).

Μετά το πέρας συμπλήρωσής του, οι επιθεωρητές 
θα προβαίνουν στην εξέταση των επιλεγμένων μελισ−
σοσμηνών σε δύο στάδια. Αρχικά θα διενεργείται εξω−
τερική επιθεώρηση της κυψέλης, ενώ στη συνέχεια θα 
ακολουθεί το άνοιγμα και η επιθεώρηση στο εσωτερικό 
της κυψέλης. Εάν κατά το άνοιγμα της κυψέλης διαπι−
στωθεί ότι μια προεπιλεγμένη αποικία μελισσών είναι 
νεκρή, τότε θα απορρίπτεται από το Πρόγραμμα και 
θα επιλέγεται με τυχαίο τρόπο μία άλλη. Προεπιλεγ−
μένες αποικίες που διαπιστώνονται αδύναμες και σε 
κακή κατάσταση, ακόμα και αν οι επιθεωρητές κρίνουν 
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Πίνακας 2

Δείγματα
Μελισσοσμήνη 
(αποικίες) προς 
δειγματοληψία

Διερεύνηση Εμπλεκόμενα
εργαστήρια

Επίσκεψη Νo 1 
πριν την περίοδο 

διαχείμασης

Συστηματικά δείγματα

Ζωντανές μέλισσες 
ευρισκόμενες εσωτερι−
κά στις κυψέλες (300) 

για τη διερεύνηση 
ακάρεων

Όλα τα τυχαίως επι−
λεγμένα μελισσοσμήνη 
θα πρέπει να δειγμα−

τίζονται

− Παρασίτωση από άκαρι 
Varroa destructor

− Ανίχνευση ακάρεων 
Tropilaelaps spp.

Το δείγμα για τα 
ακάρεα (300) σύμφωνα 
με την κατανομή του 

παραρτήματος 3

Δείγματα επί συμπτωματικών μελισσοσμηνών

Δείγμα συμπτωματικού 
γόνου (κηρήθρα 10Χ10 

cm ή/και δείγματα 
αποκλειστικά από 

νύμφες, προνύμφες σε 
φιαλίδια Eppendorf)

Τυχαίως επιλεγμένα 
μελισσοσμήνη 

με κλινικά συμπτώμα−
τα στο γόνο + επιπρό−
σθετες συμπτωματικές 

αποικίες 

− Βαρρόαση/ 
Τροπιλαιλάπωση

− Σηψιγονίες

Σύμφωνα με την 
κατανομή του 

παραρτήματος 3

Συμπτωματικά 
δείγματα μελισσών 

(30)

Τυχαίως επιλεγμένα 
μελισσοσμήνη με κλι−
νικά συμπτώματα στις 
ενήλικες μέλισσες + 

επιπρόσθετες συμπτω−
ματικές αποικίες 

− Βαρρόαση/ 
Τροπιλαιλάπωση

− Νοζεμίαση
− Χρόνια Παράλυση των 
μελισσών (CBPV) − Πα−
ραμορφωτικός ιός των 

φτερών (DWV) και Ιός της 
Οξείας Παράλυσης των 

Μελισσών (ΑΒPV)

Σύμφωνα με την 
κατανομή του 

παραρτήματος 3

− Ύποπτα δείγματα 
ακάρεων (όμοια με 
Tropilaelaps spp.)

− Δείγμα σκαθαριών, 
ύποπτες προνύμφες

 ή αυγά.

Κάθε τυχαίως επιλεγ−
μένο μελισσοσμήνος 
με ύποπτα στοιχεία + 
επιπρόσθετες ύποπτες 
προσβολής αποικίες

− Ταυτοποίηση 
Tropilaelaps spp.
− Ταυτοποίηση 
Aethina tumida

− Σύμφωνα με την 
κατανομή του 

παραρτήματος 3
− Επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Εργαστή−
ριο Αναφοράς (EURL)

ότι δε θα επιβιώσουν του χειμώνα, δε θα αποκλείονται 
από το δείγμα.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας εξέτασης 
των επιλεγμένων μελισσοσμηνών, οι επιθεωρητές διενερ−
γούν δύο δειγματοληψίες: Μία συστηματική (βασίζεται στη 
λήψη δειγμάτων ανεξάρτητα από συμπτώματα ασθένειας 
σε όλα τα επιλεγμένα μελισσοσμήνη όλων των επιλεγ−
μένων μελισσοκομείων) και μία συμπτωματική (βασίζεται 
στη λήψη δειγμάτων στη βάση παρουσίας συμπτωμά−
των). Στα πλαίσια της συστηματικής και συμπτωματικής 

δειγματοληψίας, θα λαμβάνουν τα κατάλληλα δείγματα 
σύμφωνα με το μέρος του Πίνακα 2 που αναφέρεται στην 
1η επίσκεψη και τη διαδικασία των παραγράφων Γ.1.1 και 
Γ.1.2 του παρόντος παραρτήματος.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη σωστή 
συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου μετά τις 
δειγματοληψίες, αναφορικά με την ορθή καταγραφή 
των παρατηρούμενων συμπτωμάτων και των στοιχείων 
ταυτοποίησης των δειγμάτων από κάθε μελισσοσμήνος. 
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Τέλος, τα συλλεγόμενα δείγματα θα συσκευάζονται, 
θα σημαίνονται με τη δέουσα προσοχή και θα αποστέλ−
λονται στα αρμόδια εργαστήρια του Παραρτήματος 3 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους Γ.2, Γ.3 
και Γ.4 του παρόντος παραρτήματος και συνοδευόμενα 
πάντα από το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Β.2.2 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (ΤΕΛΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑ−ΑΡΧΗ 
ΑΝΟΙΞΗΣ 2014)

Διενεργείται μετά την περίοδο διαχείμασης των αποι−
κιών και πριν την έναρξη της παραγωγικής περιόδου, 
ενώ θα καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε η επίσκεψη 
στα επιλεγμένα μελισσοκομεία και αποικίες να πραγ−
ματοποιείται πριν αρχίσει η αναμενόμενη αύξηση του 
πληθυσμού των αποικιών. Ως χρονικό πλαίσιο, εντός του 
οποίου οι αρμόδιες/εμπλεκόμενες κτηνιατρικές αρχές 
σε συνεργασία με τα ΚεΜ θα πρέπει να προσδιορίσουν 
το 30ήμερο πραγματοποίησης των δεύτερων επισκέψε−
ων, ορίζεται το δίμηνο Φεβρουαρίου − Μαρτίου (π.χ. 1−30 
Μαρτίου, 15 Φεβρουαρίου − 15 Μαρτίου κ.λπ.). Ωστόσο, 
όταν κάποια από τα μετακινούμενα μελισσοκομεία δεν 
είναι στην έδρα τους το συγκεκριμένο 30ήμερο, ή έχουν 
προκύψει καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποί−
ησης του προγράμματος, μπορούν κατά παρέκκλιση να 
δειγματιστούν και εκτός του καθορισμένου 30ήμερου, 
πάντα όμως εντός του χρονικού πλαισίου Φεβρουαριόυ−
Μαρτίου. Εφόσον κρίνεται αδύνατη η επίσκεψη ενός 
επιλεγμένου μελισσοκομείου στην έδρα του εντός του 
παραπάνω δίμηνου χρονικού πλαισίου, λόγω μετακίνη−
σής του, θα ακολουθείται η διαδικασία του σημείου 7) 
της παρ. Α.3 του παρόντος παραρτήματος (ενημέρωση 
της αρμόδιας αρχής και του υπεύθυνου ΚεΜ για το 
νομό στον οποίο έχει μετακινηθεί, οι οποίοι πρέπει να 
ρυθμίσουν με τον μελισσοκόμο την ημερομηνία δεύτε−
ρης επίσκεψης).

Μετά την άφιξη των επιθεωρητών στο μελισσοκομείο, 
θα καταγράφονται οι γενικές πληροφορίες που προ−
βλέπονται στο σχετικό με τη δεύτερη επίσκεψη ερω−
τηματολόγιο. Σε αυτό το στάδιο θα ζητούνται επιπλέον 

πληροφορίες για α) τον, κατά δήλωση του μελισσοκό−
μου, συνολικό αριθμό νεκρών αποικιών του μελισσο−
κομείου, ώστε να εκτιμηθεί το ποσοστό θνησιμότητας 
σε αυτό β) τις επιλεγμένες αποικίες που δεν υπάρχουν 
πλέον για λόγους άλλους από τη θνησιμότητα (π.χ. τυ−
χόν πουλήθηκαν, χαρίστηκαν και μετακινήθηκαν στο 
μεσοδιάστημα μεταξύ πρώτης και δεύτερης επίσκεψης), 
γ) τις επιλεγμένες αποικίες που στο μεσοδιάστημα της 
πρώτης και της δεύτερης επίσκεψης συγχωνεύτηκαν, 
προσδιορίζοντας την αιτία.

Μετά το πέρας συμπλήρωσης του ερωτηματολογί−
ου, οι επιθεωρητές θα προβαίνουν στην εξέταση των 
επιλεγμένων μελισσοσμηνών σε δύο στάδια. Αρχικά θα 
διενεργείται εξωτερική επιθεώρηση της κυψέλης, ενώ 
στη συνέχεια θα ακολουθεί το άνοιγμα και η επιθεώ−
ρηση στο εσωτερικό της. Στο στάδιο της εσωτερικής 
επιθεώρησης θα καταγράφονται μεταξύ άλλων τα με−
λισσοσμήνη εκείνα που εμφανίζουν «θνησιμότητα δια−
χείμασης» σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 1) της 
παρ. Α.2 του παρόντος παραρτήματος, προκειμένου να 
εκτιμηθεί το ποσοστό θνησιμότητας των επιλεγμένων 
αποικιών.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας εξέτασης 
των επιλεγμένων μελισσοσμηνών, οι επιθεωρητές, στα 
πλαίσια της συμπτωματικής μόνο δειγματοληψίας που 
διενεργούν, θα λαμβάνουν τα κατάλληλα δείγματα σύμ−
φωνα με το μέρος του Πίνακα 2 που αναφέρεται στη 
2η και 3η επίσκεψη και τη διαδικασία της παραγράφου 
Γ.1.2 του παρόντος παραρτήματος.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη σωστή 
συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου του ανα−
φορικά με την ορθή καταγραφή των παρατηρούμενων 
συμπτωμάτων και των στοιχείων ταυτοποίησης των 
δειγμάτων από κάθε μελισσοσμήνος. 

Τέλος, τα συλλεγόμενα δείγματα θα συσκευάζονται, 
θα σημαίνονται και θα αποστέλλονται στα αρμόδια ερ−
γαστήρια του Παραρτήματος 3 σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στις παραγράφους Γ.2, Γ.3 και Γ.4 του παρόντος 

Επίσκεψη Νo 2 
μετά το χειμώνα 

και επίσκεψη Νo 3 
κατά την 

παραγωγική 
περίοδο

Δείγματα επί συμπτωματικών μελισσοσμηνών

Δείγμα συμπτωματικού 
γόνου (κηρήθρα 10Χ10 

cm ή/και δείγματα 
αποκλειστικά από 

νύμφες, προνύμφες σε 
φιαλίδια Eppendorf)

Τυχαίως επιλεγμένα 
μελισσοσμήνη με 

κλινικά συμπτώματα 
στο γόνο + επιπρό−

σθετες συμπτωματικές 
αποικίες 

− Βαρρόαση/ 
Tropilaelaps spp.

− Σηψιγονίες

Σύμφωνα με την 
κατανομή του 

παραρτήματος 3

Συμπτωματικά 
δείγματα μελισσών 

(30)

Τυχαίως επιλεγμένα 
μελισσοσμήνη με 

κλινικά συμπτώματα 
στις ενήλικες μέλισσες 

+ επιπρόσθετες 
συμπτωματικές 

αποικίες

− Βαρρόαση/ 
Τροπιλαιλάπωση

− Νοζεμίαση
− Χρόνια Παράλυση των 
Μελισσών (CBPV) − Πα−
ραμορφωτικός ιός των 

φτερών (DWV) και Ιός της 
Οξείας Παράλυσης των 

Μελισσών (ΑΒPV)

Σύμφωνα με την 
κατανομή του 

παραρτήματος 3

− Ύποπτα δείγματα 
ακάρεων (όμοια με 
Tropilaelaps spp.)

− Δείγμα σκαθαριών, 
ύποπτες προνύμφες 

ή αυγά

Κάθε τυχαίως επιλεγ−
μένο μελισσοσμήνος 
με ύποπτα στοιχεία 

+ επιπρόσθετες
 ύποπτες προσβολής 

αποικίες

− Ταυτοποίηση 
Tropilaelaps spp.
− Ταυτοποίηση 
Aethina tumida

− Σύμφωνα με την 
κατανομή του 

παραρτήματος 3
− Επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Εργαστή−
ριο Αναφοράς (EURL)
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παραρτήματος και συνοδευόμενα πάντα από το σχετικό 
ερωτηματολόγιο.

Β.2.3 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΙΞΗΣ − ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
2014)

Διενεργείται κατά την παραγωγική περίοδο της μέ−
λισσας. Ως χρονικό πλαίσιο, εντός του οποίου οι αρμό−
διες/εμπλεκόμενες κτηνιατρικές αρχές σε συνεργασία 
με τα ΚεΜ θα πρέπει να προσδιορίσουν το 30ήμερο 
πραγματοποίησης των τρίτων επισκέψεων, ορίζεται το 
τρίμηνο Μαΐου − Ιουλίου (π.χ. 1−30 Ιουνίου, 15 Ιουνίου − 15 
Ιουλίου κ.λπ.). Ωστόσο, όταν κάποια από τα μετακινού−
μενα μελισσοκομεία δεν είναι στην έδρα τους το συ−
γκεκριμένο 30ήμερο, ή έχουν προκύψει καθυστερήσεις 
στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, 
μπορούν κατά παρέκκλιση να δειγματιστούν και εκτός 
του καθορισμένου 30ήμερου, πάντα όμως εντός του 
χρονικού πλαισίου Μαΐου − Ιουλίου. Εφόσον κρίνεται 
αδύνατη η επίσκεψη ενός επιλεγμένου μελισσοκομείου 
στην έδρα του εντός του παραπάνω τρίμηνου χρονικού 
πλαισίου, λόγω μετακίνησής του, θα ακολουθείται η 
διαδικασία του σημείου 7) της παρ. Α.3 του παρόντος 
παραρτήματος (ενημέρωση της αρμόδιας αρχής και του 
υπεύθυνου ΚεΜ για το νομό στον οποίο έχει μετακινη−
θεί, οι οποίοι πρέπει να ρυθμίσουν με τον μελισσοκόμο 
την ημερομηνία τρίτης επίσκεψης).

Μετά την άφιξη των επιθεωρητών στο μελισσοκομείο, 
θα καταγράφονται οι γενικές πληροφορίες που προ−
βλέπονται στο σχετικό με την τρίτη επίσκεψη ερωτη−
ματολόγιο. Σε αυτό το στάδιο θα ζητούνται επιπλέον 
πληροφορίες για α) τον, κατά δήλωση του μελισσοκό−
μου, συνολικό αριθμό νεκρών αποικίων του μελισσο−
κομείου, ώστε να εκτιμηθεί το ποσοστό θνησιμότητας 
σε αυτό β) τις επιλεγμένες αποικίες που δεν υπάρχουν 
πλέον για λόγους άλλους από τη θνησιμότητα (π.χ. 
τυχόν πουλήθηκαν, χαρίστηκαν και μετακινήθηκαν στο 
μεσοδιάστημα μεταξύ δεύτερης και τρίτης επίσκεψης), 
γ) τις επιλεγμένες αποικίες που στο μεσοδιάστημα της 
δεύτερης και της τρίτης επίσκεψης συγχωνεύτηκαν, 
προσδιορίζοντας την αιτία.

Μετά το πέρας συμπλήρωσής του, οι επιθεωρητές 
θα προβαίνουν στην εξέταση των επιλεγμένων μελισ−
σοσμηνών σε δύο στάδια. Αρχικά θα διενεργείται εξω−
τερική επιθεώρηση της κυψέλης, ενώ στη συνέχεια θα 
ακολουθεί το άνοιγμα και η επιθεώρηση στο εσωτερικό 
της. Στο στάδιο της εσωτερικής επιθεώρησης θα κατα−
γράφονται μεταξύ άλλων τα μελισσοσμήνη εκείνα που 
εμφανίζουν «θνησιμότητα μεσοπεριόδου» σύμφωνα με 
τον ορισμό του σημείου 2) της παρ. Α.2 του παρόντος 
παραρτήματος, προκειμένου να εκτιμηθεί το ποσοστό 
θνησιμότητας των επιλεγμένων αποικιών.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας εξέτασης 
των επιλεγμένων μελισσοσμηνών, οι επιθεωρητές, στα 
πλαίσια της συμπτωματικής μόνο δειγματοληψίας που 
διενεργούν, θα λαμβάνουν τα κατάλληλα δείγματα σύμ−
φωνα με το μέρος του Πίνακα 2 που αναφέρεται στη 
2η και 3η επίσκεψη και τη διαδικασία της παραγράφου 
Γ.1.2 του παρόντος παραρτήματος.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη σωστή 
συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου αναφο−
ρικά με την ορθή καταγραφή των παρατηρούμενων 
συμπτωμάτων και των στοιχείων ταυτοποίησης των 
δειγμάτων από κάθε μελισσοσμήνος. 

Τέλος, τα συλλεγόμενα δείγματα θα συσκευάζονται, 
θα σημαίνονται και θα αποστέλλονται στα αρμόδια ερ−
γαστήρια του Παραρτήματος 3 σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στις παραγράφους Γ.2, Γ.3 και Γ.4 του παρόντος 
παραρτήματος και συνοδευόμενα πάντα από το σχετικό 
ερωτηματολόγιο.

Β.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
Τα εμπλεκόμενα στο Πρόγραμμα ΚτΕ και ΚΚΙ του 

Παραρτήματος 3 της παρούσας, θα παραλαμβάνουν 
τα αποστελλόμενα, από τους αντιστοιχισμένους σε 
αυτά νομούς, δείγματα και ερωτηματολόγια και θα 
προβαίνουν στη διερεύνηση των ασθενειών και των 
παθογόνων παραγόντων που ορίζονται στο ίδιο Πα−
ράρτημα, διενεργώντας τις εργαστηριακές εξετάσεις 
του Παραρτήματος 5. Η τελική γνωμάτευση που κατά 
βάση είναι δική τους αρμοδιότητα, θα προκύπτει από τη 
συνδυασμένη αξιολόγηση των καταγεγραμμένων στα 
ερωτηματολόγια πληροφοριών και των αποτελεσμάτων 
των εργαστηριακών εξετάσεων σύμφωνα πάντα με τους 
ορισμούς (case definitions) της παραγράφου Α.2 του 
παρόντος παραρτήματος. 

Ειδικά για την προβλεπόμενη διερεύνηση της νοζεμία−
σης στα συμπτωματικά δείγματα που λαμβάνονται κατά 
τη διάρκεια των τριών επισκέψεων, τα αρμόδια ΚτΕ 
και το ΚΚΙΑ του Παραρτήματος 3 της παρούσας, οφεί−
λουν μετά την ολοκλήρωση του αρχικού σταδίου της 
διάγνωσης (εύρεση και καταμέτρηση σπόρων Nosema 
spp.) να αποθηκεύουν τα θετικά στην ασθένεια δείγματα 
σύμφωνα με την παρ. Γ.4 του παρόντος παραρτήμα−
τος με σκοπό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
τα δείγματα να αποστέλλονται κατόπιν επικοινωνίας 
με διαβιβαστικό έγγραφο (Παράρτημα 6 της παρούσας) 
στο ΚΚΙΘ για περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις που 
αφορούν την διενέργεια των κατάλληλων μοριακών τε−
χνικών (PCR) για την ταυτοποίηση του γένους Nosema 
(Nosema apis και Nosema cerenae). 

Όσον αφορά την υποχρεωτική διερεύνηση τού ιού της 
χρόνιας παράλυσης των μελισσών (CBPV) σε συμπτω−
ματικά δείγματα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια 
των τριών επισκέψεων, το αρμόδιο Ινστιτούτο του ΚΚΙΑ 
οφείλει να αποθηκεύσει σύμφωνα με την παρ. Γ.4 του 
παρόντος παραρτήματος όλα τα απεσταλμένα δείγμα−
τα και, εφόσον δεν έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη της 
κατάλληλης εργαστηριακής μεθόδου, να τα αποστείλει 
κατόπιν επικοινωνίας στο αρμόδιο Κοινοτικό Εργαστή−
ριο Αναφοράς.

Για την προαιρετική διερεύνηση των δύο ιών (DWV και 
ABPV), τα συμπτωματικά δείγματα των τριών επισκέψε−
ων θα προωθούνται μετά από επικοινωνία στο αρμόδιο 
Ινστιτούτο (Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν) του ΚΚΙΑ για τη διενέργεια των 
απαραιτήτων μοριακών εξετάσεων, εφόσον έχει δια−
σφαλιστεί επάρκεια διαγνωστικών αντιδραστηρίων και 
αναλώσιμων. 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙ−
ΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Γ.1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ − ΓΕΝΙΚΑ
Αφού υλοποιηθούν οι προγενέστερες της εξέτασης 

των μελισσοσμηνών ενέργειες στα πλαίσια της εκά−
στοτε επίσκεψης, αρχικά, θα επιθεωρείται ο χώρος 
μπροστά στην είσοδο και περιμετρικά της κυψέλης, 
το καπάκι της και η σανίδα πτήσης, για τη διαπίστωση 
νεκρών μελισσών ή/και μελισσών με χαρακτηριστικά 
κλινικά συμπτώματα, διαταραχές στη συμπεριφορά και 
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μορφολογικές ανωμαλίες. Στη διαδικασία αυτή πρέπει 
να διατίθεται αρκετός χρόνος και να επιδεικνύεται ιδι−
αίτερα σχολαστικότητα, ενώ σε περίπτωση ανεύρεσης 
τέτοιων μελισσών θα ακολουθεί η λήψη των προβλε−
πόμενων δειγμάτων στα πλαίσια της συμπτωματικής 
δειγματοληψίας.

Στη συνέχεια και με τη βοήθεια του μελισσοκόμου, θα 
καπνίζεται η κυψέλη από την είσοδό της και θα αφαι−
ρείται το εσωτερικό καπάκι της το οποίο και θα τοπο−
θετείται ανάποδα μπροστά από αυτήν. Θα ακολουθεί 
νέος καπνισμός από πάνω και ανάμεσα στα πλαίσια της 
κυψέλης. Μετά τον καπνισμό θα ακολουθεί επιθεώρηση 
του εσωτερικού της κυψέλης για την τυχόν διαπίστωση 
παρόμοιων με παραπάνω ευρημάτων και ανάλογα με 
τον εφαρμοζόμενο τύπο δειγματοληψίας (συστηματική 
ή/και συμπτωματική), θα συλλέγονται, με τη διαδικα−
σία των παραγράφων Γ.1.1 ή/και Γ.1.2, τα προβλεπόμενα 
δείγματα.

Για τη διευκόλυνση ιδιαίτερα των απαιτητικών και 
εκτεταμένων διαδικασιών δειγματοληψίας, όταν η επί−
σκεψη διενεργείται από δύο επιθεωρητές, συστήνεται το 
ένα άτομο να ασχολείται με το χειρισμό των πλαισίων 
και των δειγμάτων και το άλλο με την προετοιμασία−
σήμανση των συσκευασιών και τη συμπλήρωση του 
σχετικού ερωτηματολογίου.

Επισημαίνεται ότι κατά τη δειγματοληψία πρέπει να 
τηρούνται κάποιες γενικές αρχές υγιεινής και ασφάλει−
ας, όπως α) η χρήση, όπου εφικτό, κατάλληλης καθαρής 
ενδυμασίας και μέσων ατομικής προστασίας (φόρμα 
μελισσοκόμου, προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, δερ−
μάτινων γαντιών), β) η χρήση γαντιών μιας χρήσεως 
που ειδικά στο ενδεχόμενο λήψης συμπτωματικών 
δειγμάτων οφείλουν να αλλάζονται στο ενδιάμεσο της 
συλλογής τους για την αποφυγή τυχόν επιμολύνσεων,
γ) η προτίμηση υλικών μιας χρήσης, που απορρίπτονται 
εκτός του χώρου του μελισσοκομείου, για την ξεχω−
ριστή λήψη και συσκευασία των δειγμάτων από κάθε 
αποικία (π.χ. ειδικές πλαστικές σπάτουλες ή οδοντογλυ−
φίδες με αμβλύ άκρο για την απευθείας δειγματοληψία 
συμπτωματικών προνυμφών/νυμφών), ειδάλλως, στην 
περίπτωση επαναχρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (π.χ. 
λαβίδες), θα πρέπει στο ενδιάμεσο της εξέτασης δύο 
αποικιών και ύστερα από το τέλος της επίσκεψης στο 
μελισσοκομείο αυτός να απολυμαίνεται με τη χρήση 
απολυμαντικών (π.χ. οινόπνευμα) και οπωσδήποτε θερ−
μότητας (π.χ. φλόγιστρο, αναπτήρας). 

Γ.1.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Διενεργείται μόνο κατά τη διάρκεια της πρώτης επί−

σκεψης προκειμένου να εξεταστεί και να προσδιοριστεί 
ο βαθμός παρασίτωσης από το άκαρι Varroa destructor 
(και ταυτόχρονα για τυχόν ανίχνευση και ακάρεων 
Tropilaelaps spp.).

Συνίσταται στη λήψη δείγματος 300 ζωντανών ενήλι−
κων μελισσών από το εσωτερικό των κυψελών όλων των 
επιλεγμένων μελισσοσμηνών απ’ όλα τα μελισσοκομεία.. 
Ακολούθως οι 300 συλλεγμένες μέλισσες, θα αποστέλλο−
νται στα αρμόδια για τη διερεύνηση της βαρροϊκής ακα−
ρίασης κτηνιατρικά εργαστήρια του Παραρτήματος 3.
Αντίγραφο του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου της 
πρώτης επίσκεψης θα πρέπει να συνοδεύει την συγκε−
κριμένη αποστολή.

Για τη συλλογή των μελισσών θα λαμβάνεται πλαίσιο 
κηρήθρας με ασφράγιστο γόνο, προσέχοντας να μην 

είναι πάνω του η βασίλισσα. Το πλαίσιο θα κρατείται 
ακίνητο σε κατακόρυφη θέση και, αφού τοποθετηθεί η 
κατάλληλη συσκευασία πλησίον του πλαισίου, με ήπιους 
χειρισμούς − κινήσεις της ίδιας της συσκευασίας ή της 
μελισσοκομικής σκούπας ή οποιουδήποτε άλλου κα−
τάλληλου μέσου, οι καπνισμένες μέλισσες θα ωθούνται 
εντός της συσκευασίας. Η συλλογή των συστηματικών 
μελισσών συστήνεται να γίνεται από περισσότερα του 
ενός πλαισίων.

Γ.1.2 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Διενεργείται κατά τη διάρκεια και των τριών επισκέ−

ψεων σε κάθε επιλεγμένη και επιπρόσθετη αποικία με−
λισσών που διαπιστώνονται κλινικά συμπτώματα/διατα−
ραχές που θέτουν υποψία για προσβολή από βαρροϊκή 
ακαρίαση, νοζεμίαση, αμερικάνικη σηψιγονία, ευρωπαϊκή 
σηψιγονία, χρόνια παράλυση (CBPV), οξεία παράλυση 
(ABPV), ιό των παραμορφωμένων φτερών (DWV), Τρο−
πιλαιλάπωση και Aethina Tumida. Στην περίπτωση της 
πρώτης επίσκεψης πραγματοποιείται ανεξάρτητα και 
επιπλέον της συστηματικής δειγματοληψίας.

Ανάλογα με τον ύποπτο παθογόνο παράγοντα συνί−
σταται στη λήψη δειγμάτων συμπτωματικών μελισσών, 
γόνου και εξωπαρασίτων ως εξής:

1) Στις επιλεγμένες αποικίες και σε τυχόν επιπρόσθε−
τες αποικίες εκτός τυχαίου δείγματος που κατά την 
εξωτερική ή/και εσωτερική επιθεώρηση της κυψέλης 
διαπιστώνονται κλινικά συμπτώματα στις ενήλικες μέ−
λισσες (υποψία προσβολής από βαρροϊκή ακαρίαση, 
νοζεμίαση, χρόνια παράλυση, οξεία παράλυση (ABPV), ιό 
των παραμορφωμένων φτερών (DWV), και Τροπιλαιλά−
πωση), θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα δείγματα 
τουλάχιστον 30 ζωντανών μελισσών με συμπτώματα ή 
μη φυσιολογική συμπεριφορά (κατά προτίμηση αυτών 
που διαπιστώνονται κατά την εξωτερική επιθεώρηση 
της αποικίας). Εφόσον είναι εφικτή η ταυτοποίηση 
μελισσών με ξεχωριστά συμπτώματα, τα δείγματα θα 
ομαδοποιούνται και θα διαχωρίζονται συλλέγοντας 
τουλάχιστον 30 ζωντανές μέλισσες με το ίδιο κλινικό 
σύμπτωμα και για όσα συμπτώματα παρατηρούνται. 
Όταν ο αριθμός των συμπτωματικών μελισσών είναι 
πολύ χαμηλός (λιγότερες από 20) ή όταν τα κλινικά 
συμπτώματα είναι άτυπα και/ή διαπιστώνεται μόνο θνη−
σιμότητα, μπορεί να δειγματίζονται και 60 πρόσφατα 
νεκρές μέλισσες (θάνατος σε λιγότερο από μία εβδομά−
δα) σε κατάσταση μη αποσύνθεσης και μη αφυδάτωσης. 
Το δείγμα νεκρών μελισσών από μια αποικία μελισσών 
θα συσκευάζεται, θα επισημαίνεται και θα εξετάζεται 
ξεχωριστά από δείγματα ζωντανών συμπτωματικών με−
λισσών της ίδιας αποικίας. 

Για λόγους αξιοπιστίας, οι ζωντανές συμπτωματικές 
και οι νεκρές μέλισσες θα συλλέγονται μία προς μία με 
το χέρι ή τη χρήση λαβίδας, προσέχοντας ταυτόχρονα 
μη συνθλιβούν εξαιτίας των χειρισμών αυτών. 

2) Στις επιλεγμένες αποικίες και σε τυχόν επιπρόσθε−
τες αποικίες εκτός τυχαίου δείγματος που διαπιστώνο−
νται κλινικές αλλοιώσεις στο γόνο (υποψία προσβολής 
από αμερικάνικη σηψιγονία, ευρωπαϊκή σηψιγονία, βαρ−
ροϊκή ακαρίαση και Τροπιλαιλάπωση), θα κόβεται από 
πλαίσιο κηρήθρας με συμπτωματικό γόνο ένα κομμάτι 
10Χ10 cm που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 προ−
νύμφες ή/και νύμφες με μη φυσιολογική όψη. Εάν οι 
αλλοιώσεις είναι εκτεταμένες και εφόσον ο μελισσο−
κόμος συναινεί, μπορεί να δειγματίζεται και ολόκληρο 
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πλαίσιο κηρήθρας. Πριν την τελική του συσκευασία, το 
δείγμα γόνου (ολόκληρο πλαίσιο ή τμήμα κηρήθρας) θα 
τυλίγεται με διηθητικό χαρτί ή εφημερίδα. 

Δεδομένου ότι η αφαίρεση τμήματος γόνου από την 
αποικία, ειδικά κατά την χρονική περίοδο διενέργειας 
της πρώτης επίσκεψης, μπορεί πιθανώς να διακυβεύσει 
τη μελλοντική επιβίωσή της προκαλώντας την αντίδρα−
ση του μελισσοκόμου, δύναται ως τελευταία επιλογή να 
συλλέγονται μόνο συμπτωματικές προνύμφες/νύμφες. 
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επιμολύν−
σεων, η λήψη τους από κάθε συμπτωματική αποικία 
συστήνεται να γίνεται με υλικά μιας χρήσης (π.χ. ειδικές 
πλαστικές σπάτουλες, οδοντογλυφίδες με αμβλύ άκρο 
κλπ.) ή με λαβίδες που απολυμαίνονται κατάλληλα στο 
ενδιάμεσο της εξέτασης δύο αποικιών και ύστερα από 
το τέλος της επίσκεψης στο μελισσοκομείο. Για κάθε 
ύποπτο νόσημα θα συλλέγονται ξεχωριστά δείγματα 
συμπτωματικών προνυμφών/νυμφών.

3) Στις επιλεγμένες αποικίες και σε τυχόν επιπρό−
σθετες αποικίες εκτός τυχαίου δείγματος που τίθεται 
υποψία για παρουσία ακάρεων του γένους Tropilaelaps 
spp. ή σκαθαριών (αυγά, προνύμφες, ενήλικα έντομα) 
του είδους Aethina Tumida, θα λαμβάνονται δείγματα 
των ύποπτων στοιχείων.

Γ.2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των συλλεγό−

μενων δειγμάτων, θα χρησιμοποιείται η κατάλληλη συ−
σκευασία ως εξής: 

1) Δείγματα μελισσών 
Οι μέλισσες που συλλέγονται στα πλαίσια του Προ−

γράμματος μπορούν να τοποθετούνται ανάλογα με τον 
αριθμό τους (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 300 μέλισσες 
καταλαμβάνουν όγκο περίπου 100 ml):

− σε χάρτινους περιέκτες με σκληρά τοιχώματα (π.χ. 
μικρό κουτί/ατομική συσκευασία ζαχαροπλαστείου για 
τo δείγμα των 240 300 συστηματικών μελισσών), που στη 
συνέχεια σφραγίζονται ερμητικά με κολλητική ταινία, 

− σε χάρτινους φακέλους Kraft (κίτρινοι φάκελοι αλ−
ληλογραφίας) που στη συνέχεια σφραγίζονται ερμητικά 
με κολλητική ταινία και συρράπτονται στις γωνίες τους, 

− σε κατάλληλου μεγέθους δοχεία από γυαλί ή πλα−
στικό (π.χ. ουροσυλλέκτης χωρητικότητας 120 ml για τo 
δείγμα των 240 300 συστηματικών μελισσών) ή χωρη−
τικότητας 60 ml για τα δείγματα των συμπτωματικών/
νεκρών μελισσών) που σφραγίζουν ερμητικά με καπάκι. 

2) Δείγματα γόνου
α) Για ολόκληρα πλαίσια ή τμήματα κηρήθρας, που 

πρώτα τυλίγονται με διηθητικό χαρτί ή εφημερίδα, θα 
χρησιμοποιούνται κατάλληλου μεγέθους χάρτινοι πε−
ριέκτες με σκληρά τοιχώματα (π.χ χαρτόκουτα ζαχα−
ροπλαστείου κ.λπ.) ή φάκελοι Kraft ή πλαστικά κουτιά.

β) Οι συμπτωματικές προνύμφες/νύμφες μιας αποικίας 
που θέτουν υποψία για ένα νόσημα θα συσκευάζονται 
σε σωληνάρια Eppendorf (1,5 ml), τα οποία στη συνέχεια 
θα τοποθετούνται σε πλαστικό δοχείο (ουροσυλλέκτη), 
που θα σημαίνεται καταλλήλως, αποτελώντας ένα δείγ−
μα. Για κάθε ύποπτο νόσημα θα συλλέγονται ξεχωριστά 
τέτοια δείγματα και θα συμπληρώνονται καταλλήλως 
τα ερωτηματολόγια.

3) Δείγματα παρασίτων 
Συσκευάζονται σε σωληνάρια Eppendorf ή δοχεία με 

δ/μα αλκοόλης κατά προτίμηση 99% (εναλλακτικά 95%).

Σε γενικές γραμμές για τα δείγματα μελισσών και 
γόνου συστήνεται να προτιμώνται οι χάρτινες συσκευ−
ασίες δεδομένου ότι διασφαλίζουν με αποτελεσματικό−
τερο τρόπο την ποιότητα των δειγμάτων. Ωστόσο, λόγω 
προβλημάτων όγκου (χαρτόκουτα), αυξημένου κινδύνου 
σύνθλιψης (φάκελοι) και πιθανότητας διαβροχής της 
χάρτινης συσκευασίας, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
και γυάλινα δοχεία ή πλαστικά δοχεία/κουτιά, με την 
προϋπόθεση ότι τα δείγματα θα καταψύχονται γρήγορα 
στις σωστές συνθήκες (−20οC) και θα μεταφέρονται στα 
αρμόδια ΚτΕ και ΚΚΙ χωρίς να σπάει η αλυσίδα ψύξης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγεται η χρή−
ση πλαστικής σακούλας και να ασκούνται προσεκτικοί 
χειρισμοί για τη μη σύνθλιψη των μελισσών του δείγ−
ματος. 

Τα δείγματα θα συσκευάζονται, πριν την αποστολή 
τους στα αρμόδια ΚτΕ και ΚΚΙ, σε έναν ευρύτερο, τελικό, 
ισοθερμικό περιέκτη με σκληρά τοιχώματα (φελιζόλ). 

Γ.3 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Η σωστή κωδικοποίηση και σήμανση των λαμβανόμε−

νων δειγμάτων σε συνδυασμό με την επιμελή συμπλή−
ρωση των κατάλληλων πεδίων των σχετικών ερωτη−
ματολογίων είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή 
ταυτοποίηση τους σε όλα τα στάδια υλοποίησης του 
προγράμματος.

Υπό αυτό το πρίσμα, η συσκευασία κάθε δείγματος 
που συλλέγεται από τους επιθεωρητές των μελισσο−
κομείων θα πρέπει να σημαίνεται με έναν ενιαίο τύπο 
κωδικού που θα περιλαμβάνει κατά σειρά τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

1) Κωδικός αριθμός μελισσοκόμου/μελισσοκομείου (EL 
…. κ.λπ. …), 

2) Επίσκεψη: Ανάλογα αν πρόκειται για την πρώτη, 
δεύτερη ή τρίτη επίσκεψη, θα καταχωρείται αντίστοιχα 
η ένδειξη ΦΘ13 (Φθινόπωρο 2013), ΑΝ14 (Άνοιξη 2014) 
και ΚΑ14 (Καλοκαίρι 2014),

3) Κωδικός αριθμός αποικίας (σημείο 8 παρ. Α.3): Θα 
αναγράφεται ο κωδικός αριθμός της επιλεγμένης αποι−
κίας μελισσών που δειγματίσθηκε (π.χ. Π4 ή Π13 κ.λπ.),

4) Είδος δείγματος και αριθμός δείγματος: Αν πρόκει−
ται για δείγματα συστηματικών μελισσών για τo άκαρι 
Varroa destructor (300 μέλισσες) θα καταχωρείται η 
ένδειξη ΣΥΣ. Αν πρόκειται για δείγματα συμπτωματι−
κών μελισσών, συμπτωματικού γόνου και παρασίτου, 
θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι ενδείξεις ΜΕΛ (ζω−
ντανές εσωτερικά της κυψέλης ή ζωντανές εξωτερικά 
της κυψέλης ή νεκρές), ΓΟΝ και ΠΑΡ, καθώς και πόσα 
δείγματα των ίδιων αυτών κατηγοριών αποστέλλονται 
από τις ίδιες αποικίες.

Π.χ. αν πρόκειται για συμπτωματικό δείγμα ζωντανών 
εξωτερικά της κυψέλης μελισσών από το μελισσοκομείο 
EL…, που δειγματίστηκε το φθινόπωρο 2013 έχοντας 
ληφθεί από επιλεγέν μελισσοσμήνος με τον αριθμό 
Π12, ο κωδικός που θα αναγραφεί θα είναι EL…../ΦΘ−13/
Π12/ΜΕΛ−1 και στον πίνακα που αφορά συμπτωματικές 
μέλισσες θα μαρκαριστεί το τετραγωνίδιο της υπο−
στήλης που έχει τίτλο «Ζωντανές μέλισσες εξωτερικά 
της κυψέλης» της στήλης «Φύση του δείγματος». Αν 
αυτό το δείγμα λήφθηκε για βαρροϊκή ακαρίαση, τότε 
μαρκάρεται και η αντίστοιχη υπο−στήλη «Βαρροϊκή 
ακαρίαση». Αν απ’ το ίδιο μελισσοσμήνος λήφθηκε και 
δεύτερο δείγμα μελισσών αλλά νεκρών με υποψία π.χ. 
νοζεμίασης, ο κωδικός θα είναι EL…../ΦΘ−13/Π12/ΜΕΛ−2 
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και θα μαρκαριστεί η υπο−στήλη «Νεκρές μέλισσες» και 
η υπο−στήλη «Νοζεμίαση».

Επιπλέον, στο συνοδευτικό ερωτηματολόγιο των 
δειγμάτων, δίπλα στη στήλη με τον παραπάνω κωδικό 
ταυτοποίησης, τα εργαστήρια θα συμπληρώνουν το δικό 
τους κωδικό εισερχομένου έτσι, ώστε να διασφαλίζεται 
στο ακέραιο η ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων. 

Γ.4 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Τα δείγματα θα αποστέλλονται στα αρμόδια εργα−
στήρια του Παραρτήματος 3 της παρούσας από τις 
αρμόδιες/εμπλεκόμενες κτηνιατρικές αρχές ή από τα 
ΚεΜ όταν η επίσκεψη στα μελισσοκομεία διενεργείται 
μόνο από τους επόπτες μελισσοκομίας. Ως διαβιβαστικό 
έγγραφο για τις αποστολές αυτές θα χρησιμοποιείται 
το υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 της παρούσας που 
θα εκδίδεται από το αρμόδιο, για το νομό δειγματισμού 
των μελισσοκομείων, ΤΚτ της οικείας ΔΑΟΚ. Στην περί−
πτωση αποστολής τους από τις κτηνιατρικές αρχές των 
παρ. 5 και 6 του άρθρου 3 της παρούσας ή τα ΚεΜ, τα 
δείγματα μπορούν να συνοδεύονται από απλό αντίγρα−
φο του παραπάνω διαβιβαστικού, κατόπιν συνεννόησης 
με την αρμόδια για την έκδοσή του κτηνιατρική αρχή. 

Η σωστή διατήρηση των δειγμάτων, από τη στιγμή 
συλλογής τους στο μελισσοκομείο μέχρι την παραλαβή 
τους από το εργαστήριο, είναι ουσιαστικής σημασίας 
για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας 
των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, θα 
καταβάλλεται προσπάθεια τα δείγματα, αμέσως μετά 
τη λήψη τους και κατά τη μεταφορά τους στην έδρα 
των αρμόδιων για την αποστολή τους κτηνιατρικών 
αρχών ή ΚεΜ, να διατηρούνται φρέσκα σε χαμηλές θερ−
μοκρασίες με τη χρήση ισοθερμικών συσκευασιών (ισο−
θερμικά κουτιά, σάκοι, τσάντες κ.λπ.) και παγοκύστεων 
(προσοχή μην τυχόν διαβραχούν oι χάρτινοι περιέκτες 

ή οι φάκελοι Kraft). Εκτός από τις περιπτώσεις που 
λόγω εγγύτητας οι επιθεωρητές μπορούν προσωπικά 
οι ίδιοι να παραδώσουν αυθημερόν τα ανωτέρω φρέσκα 
δείγματα στα αρμόδια ΚτΕ και ΚΚΙ, τα δείγματα θα 
καταψύχονται (−20οC) και θα διατηρούνται σε συνθήκες 
κατάψυξης έως ότου διεκπεραιωθεί η αποστολή τους. 
Για τη μεταφορά τους στα αρμόδια ΚτΕ και ΚΚΙ, τα 
κατεψυγμένα δείγματα θα πρέπει να τοποθετούνται 
με τις απαραίτητες παγοκύστες (προσοχή μην τυχόν 
διαβραχούν oι χάρτινοι περιέκτες ή οι φάκελοι Kraft) σε 
κατάλληλη τελική συσκευασία (ισοθερμικός περιέκτης 
με σκληρά τοιχώματα), προκειμένου να διατηρούνται 
στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία. Για λόγους οικο−
νομίας, όταν ο αριθμός των δειγμάτων ενός μελισσοκο−
μείου είναι μικρός ή οι προβλεπόμενοι τελικοί περιέκτες 
πολύ μεγάλοι, μπορούν με μία τέτοια συσκευασία να 
αποστέλλονται κατεψυγμένα δείγματα από περισσό−
τερα του ενός μελισσοκομεία, αρκεί να τηρούνται οι 
απαιτήσεις της παρ. Γ.3 του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση είναι σκόπιμο η αποστολή των 
δειγμάτων μετά την απομάκρυνσή τους από συνθήκες 
κατάψυξης να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνα−
τό, να μη μεσολαβεί αργία ή Σαββατοκύριακο και να 
προηγείται επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο / 
ίδρυμα ώστε να μεριμνήσει για την παραλαβή τους. 
Μετά την παραλαβή τους από τα εργαστήρια τα υπό 
διερεύνηση δείγματα θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά 
σε συνθήκες κατάψυξης έως ότου διενεργηθούν οι απα−
ραίτητες εξετάσεις. 

Η μεταφορά των δειγμάτων συστήνεται να γίνεται 
από ταχυμεταφορέα φέροντας τις κατάλληλες ενδεί−
ξεις («Εύθραυστο», «Προσοχή»), ώστε να ασκηθούν οι 
κατάλληλοι χειρισμοί και να αποφευχθεί η σύνθλιψή 
τους. Τα δείγματα θα πρέπει πάντα να συνοδεύονται 
από τα σχετικά για κάθε επίσκεψη ερωτηματολόγια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

• GPS ή άλλη συσκευή (π.χ. κινητό) με δυνατότητα 
προσδιορισμού γεωγραφικών συντεταγμένων. Διαφορε−
τικά, χρήση κατάλληλου προγ/τος στον Η/Υ (π.χ. Google 
Earth).

• Κατάλληλη ενδυμασία και μέσα ατομικής προστα−
σίας

• Υλικά σχετικά με τη δειγματοληψία:
− Χάρτινοι περιέκτες με σκληρά τοιχώματα (δείγματα 

μελισσών, γόνου), ή/και φάκελοι Kraft (δείγματα μελισ−
σών, γόνου), ή/και δοχεία (δείγματα μελισσών), ή/και 
πλαστικά κουτιά (δείγματα γόνου) 

− Διηθητικό χαρτί ή εφημερίδα για περιτύλιγμα των 
δειγμάτων γόνου (πλαίσια ή τμήματα κηρήθρας)

− Κολλητική ταινία 

− Συρραπτικό για τους φακέλους 
− Μαχαίρι ή νυστέρι για αποκοπή τμήματος κηρήθρας
− Σωληνάρια Eppendorf ή δοχεία με δ/μα αλκοόλης 

99% (εναλλακτικά 95%) για ύποπτα στοιχεία παρασίτων
− Σωληνάρια Eppendorf και υλικά μίας χρήσης (πλαστι−

κές σπάτουλες, οδοντογλυφίδες κ.λπ.) για δειγματισμό 
εφόσον χρειαστεί συμπτωματικών προνυμφών/νυμφών

− Προαιρετικώς λαβίδα για δειγματισμό παρασίτων, 
συμπτωματικών/νεκρών μελισσών και συμπτωματικών 
προνυμφών/νυμφών

− Απολυμαντικά μέσα για εξοπλισμό/εργαλεία (π.χ. 
λαβίδες)

− Πλαστικά γάντια μίας χρήσης
− Αυτοκόλλητες ετικέτες και είδη γραφής (μαρκαδό−

ροι, στυλό κ.λπ.) για την επισήμανση των δειγμάτων
− Ανεξίτηλα μέσα (ανεξίτηλοι μαρκαδόροι, μπογιά 

κ.λπ.) για το μαρκάρισμα των κυψελών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι απαιτούμενες ενέργειες σε επίπεδο κτηνιατρικών 
αρχών / ΚεΜ και η σειρά υλοποίησή τους στα πλαίσια 
εφαρμογής του Προγράμματος αποτυπώνονται συνο−
πτικά ως εξής:

• Πριν την πρώτη επίσκεψη 
α) Τυχαία επιλογή των προς διερεύνηση μελισσοκο−

μείων.
β) Πρώτη επικοινωνία με όλους τους υπεύθυνους των 

επιλεγμένων μελισσοκομείων μελισσοκόμους, προκειμέ−
νου να επιβεβαιωθεί η διάθεση συνεργασίας εκ μέρους 
τους. Σε περιπτώσεις απροθυμίας επιλογή άλλων μελισ−
σοκομείων. Εφόσον εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους, κα−
ταβάλλεται προσπάθεια να συμπληρωθεί στο γραφείο 
(π.χ. τηλεφωνικά) το γενικό μέρος του ερωτηματολογίου 
της πρώτης επίσκεψης, για λόγους συντομίας χρόνου. 

γ) Καθορισμός του συγκεκριμένου 30ήμερου, εντός 
του διμήνου Οκτωβρίου − Νοεμβρίου, για την ολοκλή−
ρωση της πρώτης επίσκεψης σε όλα τα επιλεγμένα με−
λισσοκομεία του νομού (με δυνατότητα παρεκκλίσεων).

δ) Επικοινωνία με τον κάθε επιλεγμένο μελισσοκόμο 
και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της πρώτης 
επίσκεψης. Σε περίπτωση αδυναμίας επιβεβαίωσης 
ημερομηνίας, λόγω μετακίνησης του μελισσοκομείου, 
ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών και ΚεΜ 
των νομών που μετακινήθηκαν.

• Πρώτη επίσκεψη (Οκτώβριος − Νοέμβριος 2013)
α) Τυχαία επιλογή των προς διερεύνηση μελισσοσμη−

νών στα επιλεγμένα μελισσοκομεία (απόρριψη τυχόν 
νεκρών αποικιών και επιλογή άλλων). 

β) Ανεξίτηλο μαρκάρισμα των κυψελών των επιλεγμέ−
νων μελισσοσμηνών με τα στοιχεία Π−…...

γ) Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (γενικό μέρος), 
εφόσον δεν είχε γίνει τηλεφωνικά.

δ) Εξωτερική και εσωτερική επιθεώρηση κυψελών.
ε) Εξέταση για παρουσία τυχόν κλινικών ευρημάτων 

και λήψη συμπτωματικών δειγμάτων από κάθε επιλεγ−
μένη αποικία και επιπρόσθετη για την οποία τίθεται 
υποψία προσβολής από ασθένεια. Ταυτοποίηση και συ−
σκευασία των δειγμάτων. Συμπλήρωση του σχετικού 
μέρους του ερωτηματολογίου. 

στ) Υποχρεωτική λήψη από κάθε επιλεγμένο μελισ−
σοσμήνος συστηματικού δείγματος 300 ζωντανών ενή−
λικων μελισσών που ανευρίσκονται στο εσωτερικό της 
κυψέλης. Ταυτοποίηση και συσκευασία των δειγμάτων. 
Συμπλήρωση του σχετικού μέρους του ερωτηματολο−
γίου.

ζ) Επιστροφή στην έδρα και κατάψυξη δειγμάτων.
η)Τελική συσκευασία και αποστολή δειγμάτων στα 

αρμόδια ΚτΕ και ΚΚΙ συνοδεία του συμπληρωμένου 
ερωτηματολογίου. 

• Πριν τη δεύτερη επίσκεψη 
α) Καθορισμός του συγκεκριμένου 30ήμερου, εντός 

του διμήνου Φεβρουαρίου − Μαρτίου, για την ολοκλήρω−
ση της δεύτερης επίσκεψης σε όλα τα επιλεγμένα με−
λισσοκομεία του νομού (με δυνατότητα παρεκκλίσεων).

β) Επικοινωνία με τον κάθε επιλεγμένο μελισσοκόμο 
και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δεύτερης 
επίσκεψης. Σε περίπτωση αδυναμίας επιβεβαίωσης ημε−

ρομηνίας, λόγω μετακίνησης του μελισσοκομείου, ενη−
μέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών και ΚεΜ των 
νομών που μετακινήθηκαν. Προσπάθεια να συμπληρωθεί 
στο γραφείο (π.χ. τηλεφωνικά) το γενικό μέρος του 
ερωτηματολογίου της δεύτερης επίσκεψης, για λόγους 
συντομίας χρόνου. 

• Δεύτερη επίσκεψη (Φεβρουάριος − Μάρτιος 2014)
α) Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (γενικό μέρος).
β) Εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση κυψελών.
γ) Καταγραφή θνησιμότητας διαχείμασης.
δ) Εξέταση για παρουσία τυχόν κλινικών ευρημάτων 

και λήψη μόνο συμπτωματικών δειγμάτων σε όποια 
επιλεγμένη αποικία και επιπρόσθετη τίθεται υποψία 
προσβολής από ασθένεια. Ταυτοποίηση και συσκευασία 
των δειγμάτων. Συμπλήρωση του σχετικού μέρους του 
ερωτηματολογίου.

ε) Επιστροφή στην έδρα και κατάψυξη δειγμάτων.
στ)Τελική συσκευασία και αποστολή δειγμάτων στα 

αρμόδια ΚτΕ και ΚΚΙ συνοδεία του συμπληρωμένου 
ερωτηματολογίου. 

• Πριν την τρίτη επίσκεψη 
α) Καθορισμός του συγκεκριμένου 30ήμερου, εντός 

του τριμήνου Μαΐου − Ιουλίου, για την ολοκλήρωση της 
τρίτης επίσκεψης σε όλα τα επιλεγμένα μελισσοκομεία 
του νομού (με δυνατότητα παρεκκλίσεων).

β) Επικοινωνία με τον κάθε επιλεγμένο μελισσοκόμο 
και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της τρίτης 
επίσκεψης. Σε περίπτωση αδυναμίας επιβεβαίωσης 
ημερομηνίας, λόγω μετακίνησης του μελισσοκομείου, 
ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών και ΚεΜ 
των νομών που μετακινήθηκαν. Προσπάθεια να συμπλη−
ρωθεί στο γραφείο (π.χ. τηλεφωνικά) το γενικό μέρος 
του ερωτηματολογίου της τρίτης επίσκεψης, για λόγους 
συντομίας χρόνου. 

• Τρίτη επίσκεψη (Μάιος − Ιούλιος 2014)
α) Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (γενικό μέρος).
β) Εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση κυψελών.
γ) Καταγραφή θνησιμότητας μεσοπεριόδου.
δ) Εξέταση για παρουσία τυχόν κλινικών ευρημάτων 

και λήψη μόνο συμπτωματικών δειγμάτων σε όποια 
επιλεγμένη αποικία και επιπρόσθετη τίθεται υποψία 
προσβολής από ασθένεια. Ταυτοποίηση και συσκευασία 
των δειγμάτων. Συμπλήρωση του σχετικού μέρους του 
ερωτηματολογίου.

ε) Επιστροφή στην έδρα και κατάψυξη δειγμάτων.
στ) Τελική συσκευασία και αποστολή δειγμάτων στα 

αρμόδια ΚτΕ και ΚΚΙ συνοδεία του συμπληρωμένου 
ερωτηματολογίου. 

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2013 
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